ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 23 по 29 жовтня 2017 року

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА

Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних
територіальних
громад
області.
Робоча поїздка в Кременецький район.

23
жовтня

23
жовтня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.
Засідання колегії управління освіти і
науки облдержадміністрації.

23
жовтня

Валов О.В., Юрик Ю.З.,
Вонс І.В., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

5.

Нарада
щодо
запровадження
електронного
документообігу
в
облдержадміністрації.

23
жовтня

6.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

24
жовтня

7.

Підписання
меморандуму
щодо
долучення Тернопільської області до
електронної
торгової
системи
«ProZorro».
Виїзний
прийом
громадян
в
Підволочиському районі.

24
жовтня

Нарада за участю обласної організації
Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організації інвалідів України»
щодо реалізації законних прав осіб з
інвалідністю та інших потребуючих
верств населення.
10. Спільна координаційна нарада за
участю
представників
Головного
управління національної поліції в
Тернопільській області з питань
попередження
правопорушень
і
шахрайства щодо людей похилого віку,

24
жовтня

1.

2.
3.

4.

8.

9.

23
жовтня

24
жовтня

24
жовтня

Вонс
І.В.,
відділ
інформаційнокомп'ютерного
забезпечення апарату ОДА
Вонс
І.В.,
управління
регіонального
розвитку,
інфраструктури
та
дорожнього господарства
ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення,
служба
у
справах дітей ОДА

2
неблагополучних та кризових сімей.
11. Робоча поїздка в Лановецький район.

25
жовтня

12. Нарада з керівниками правоохоронних
органів області.

25
жовтня

13. Засідання
комісії
при
обласній
державній
адміністрації
щодо
попереднього
розгляду
питань,
пов’язаних
з
нагородженням
державними нагородами і відзнаками та
почесними званнями України.
14. Семінар-практикум щодо сприяння
підвищенню
рівня
правової
та
професійної
поінформованості
бухгалтерів бюджетних організацій.
15. Робоча поїздка в Чортківський район.

25
жовтня

16. Засідання колегії управління культури
облдержадміністрації.

25
жовтня

17. Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

26
жовтня

18. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

26
жовтня

19. Позачергове засідання регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій при
Тернопільській обласній державній
адміністрації.
20. Засідання ліцензійних комісій з питань
видачі
ліцензій
на
провадження
господарської
діяльності
з
теплопостачання, водопостачання та
водовідведення
суб’єктами
господарювання.
21. Участь у роботі Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Сектори
економіки
в
процесі
реалізації

26
жовтня

Барна
С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., відділ з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
Вонс
І.В.,
управління
персоналом апарату ОДА

25
жовтня

Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

25
жовтня

Юрик
Ю.З.,
відділ
забезпечення
діяльності
керівництва апарату ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Валов О.В.,
управління
з
питань
цивільного
захисту
населення ОДА

26
жовтня

Валов О.В. управління
житлово – комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА

26
жовтня

Вонс. І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА
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державної регіональної політики».
22. Заходи з нагоди відзначення Дня
автомобіліста і дорожника.

23. Засідання регіональної комісії з оцінки
та
забезпечення
проведення
конкурсного відбору інвестиційних
програм та проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за
рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку.
24. Веб-конференція з представниками
антимонопольного комітету України
щодо
забезпечення
дотримання
надавачами державної допомоги вимог
Закону
України
«Про
державну
допомогу суб’єктам господарювання».
25. Відкриття 25 – го чемпіонату України з
інтелектуально- розвиваючих ігор.
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

27
жовтня

27
жовтня

Барна С.С., Валов О.В.,
управління регіонального
розвитку, інфраструктури
та дорожнього
господарства ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

27
жовтня

Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

28
жовтня

Юрик Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА

І.В.ВОНС

