ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 24 по 30 квітня 2017 року

Координатори,
№
Дата
учасники та
Назва заходу
з/п
проведення
відповідальні за
проведення заходів
1. Відео-нарада з головами районних
24
Барна
С.С.,
державних
адміністрацій,
головами
квітня
організаційний відділ
об’єднаних
територіальних
громад
апарату ОДА
області.
2. Нарада з керівниками структурних
24
Барна
С.С.,
підрозділів облдержадміністрації.
квітня
організаційний відділ
апарату ОДА
3. Зустріч
з
делегаціями
Донецької,
24
Барна С.С., Валов
Луганської, Львівської та Закарпатської
квітня
О.В.,
управління
областей в рамках програми «Змінюймо
містобудування
та
країну разом. Децентралізація: нові
архітектури ОДА
можливості».
4. Нарада з керівниками правоохоронних
24
Барна С.С., відділ з
органів.
квітня
питань запобігання та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
5.

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

24
квітня

6.

Нарада з питань створення Товстеньської
об’єднаної
територіальної
громади
Заліщицького району та включення до її
складу
Свидівської
сільської
ради
Чортківського району.
Нарада з питань створення в області
госпітальних округів.

24
квітня

Засідання організаційного комітету
з
питань організації проведення в області
заходів пов’язаних з 31-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи.
Засідання
видавничої
ради
при
облдержадміністрації та обласній раді.

24
квітня

7.

8.

9.

24
квітня

24
квітня

Крисак І.Б., Юрик
Ю.З., підпорядковані
структурні підрозділи
ОДА
Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Валов
О.В.,
управління
охорони
здоров’я ОДА
Юрик
Ю.З.,
департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., відділ
інформаційної
діяльності ОДА

10. Зустріч
з
Генеральним
Угорщини Южефом Бугайло.

2
консулом

25
квітня

11. Розширене засідання Громадської Ради
при облдержадміністрації.

25
квітня

12. Нарада
з
питань
експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального
користування.

25
квітня

13. Ознайомлення
із
завершенням
реконструкції біологічних очисних споруд
каналізації в м. Підгайці.

25
квітня

14. Робоча поїздка в Кременецький та
Лановецький райони з питань розвитку
об’єднаних територіальних громад.

25
квітня

15. Засідання колегії управління освіти і
науки облдержадміністрації.

25
квітня

16. Виїзна нарада в с. Антонівці Шумського
району з питань організації відзначення в
області 75-ї річниці утворення Української
Повстанської Армії

25
квітня

17. Засідання колегії
адміністрації.

державної

26
квітня

18. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

26
квітня

19. Мітинг-реквієм вшанування
пам’яті
загиблих
і
померлих
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
біля
меморіального
комплексу
«Жертвам
Чорнобильської катастрофи та ядерних
випробувань» в парку Національного
відродження в м. Тернопіль.

26
квітня

обласної

Барна С.С., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики, релігії та
національностей ОДА
Крисак
І.Б.,
управління розвитку
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження
ОДА
Крисак І.Б.,
управління
капітального
будівництва ОДА
Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА
Юрик
Ю.З.,
управління освіти і
науки ОДА
Юрик
Ю.З.,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії
та
національностей ОДА
Барна
С.С.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Барна С.С.,
організаційний відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., департамент
соціального захисту
населення ОДА

20. Зустріч з директором
Академії
Берліну
Штратеншульте.

3
Європейської
Екертом

26
квітня

21. Нарада з розвитку альтернативних видів
енергетики
в
агропромисловому
комплексів.
22. Виїзний день
прийому громадян в
Борщівському районі.

26
квітня

23. Нарада щодо розгляду матеріалів для
видачі
дозволів
на
спеціальне
водокористування
та
на
викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами.
24. Засідання
тристоронньої
соціальноекономічної ради.

27
квітня

27
квітня

Барна С.С., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Барна С.С., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
Крисак І.Б.,
управління екології та
природних ресурсів
ОДА

27
квітня

Юрик
Ю.З.,
департамент
соціального
захисту
населення ОДА

25. Зустріч з експертами Чеської Республіки з
питань організації проведення заходів до
100-чя битви під Зборовом.

27
квітня

26. Засідання Ради підтримки
антитерористичної операції.

учасників

28
квітня

охорони

28
квітня

Юрик
Ю.З.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії
та
національностей ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., департамент
соціального захисту
населення ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я
ОДА
Барна С.С., Юрик
Ю.З., відділ з питань
запобігання
та
виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА

27. Засідання колегії управління
здоров’я облдержадміністрації.

28. Вишкіл загонів територіальної оборони.

28
квітня

4
29. Виїзний день
прийому громадян в
Чортківському районі.

28
квітня

30. Ознайомлення із виробничою діяльністю
державного підприємства «Чортківський
КХП» Держкомрезерву України
в м.
Чортків.

28
квітня

31. Засідання міжвідомчого координаційного
штабу щодо соціального забезпечення
громадян, які переміщуються з тимчасово
окупованої
території
та
районів
проведення антитерористичної операції.

28
квітня

32. Засідання загальних зборів акціонерів
публічного
акціонерного
товариства
«Тернопільський радіозавод «Оріон».

28
квітня

33. Командно-штабне навчання з органами
управління та силами цивільного захисту
та здійснення контролю щодо виконання
вимог законів і інших нормативноправових актів з питань цивільного
захисту, техногенної і пожежної безпеки
та діяльності аварійно-рятувальної служби
у Бережанському районі.
34. Всеукраїнська теренова гра «ГурбиАнтонівці».

26-28
квітня

35. Всеукраїнська благодійна акція «Зробимо
Україну чистою» спільно з громадською
організацією «Let’s do It Ukraine».

29
квітня

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

29
квітня

Крисак І.Б., відділ
роботи із зверненнями
громадян апарату ОДА
Крисак
І.Б.,
департамент
агропромислового
розвитку ОДА
Крисак
І.Б.,
управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій
у
Тернопільській
області та управління з
питань
цивільного
захисту
населення
ОДА
Юрик
Ю.З.,
департамент
економічного
розвитку і торгівлі
ОДА
управління з питань
цивільного
захисту
населення ОДА

Барна С.С., Юрик
Ю.З., відділ сім’ї та
молоді ОДА
Юрик Ю.З., відділ
сім’ї та молоді ОДА

І.В.ВОНС

