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

№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

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

Відео-нарада з головами районних
державних
адміністрацій,
головами
об’єднаних
територіальних
громад
області.
Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

24
липня

3.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

25
липня

4.

Зустріч з представниками групи компанії
«IPSUN GROUP» (Литовська Республіка)
щодо
обговорення
перспективних
напрямків співпраці в сфері сільського
господарства, налагодження контактів з
метою експорту екологічно чистої
продукції.
Засідання
робочої групи з питань
надання гуманітарної допомоги при
облдержадміністрації.

25
липня

25
липня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

Засідання комісії з питань встановлення
статусу ветеранів ОУН,УПА та гарантії
їх соціального захисту на території
області
Робоча поїздка в Шумський район.

25
липня

Юрик Ю.З., управління з
питань
внутрішньої
політики,
релігії
та
національностей ОДА
Вонс І.В., організаційний
відділ апарату ОДА

Нарада з питань ходу проведення
оздоровчої компанії дітей влітку в
області.
Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

25
липня

відділ сім’ї та молоді ОДА

26
липня

Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА

1.

2.

5.

6.

7.
8.

9.

24
липня

25
липня

Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
Вонс І.В., Валов О.В.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління регіонального
розвитку, інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
Барна С.С., Крисак І.Б.,
Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

2
10. Нарада з головами районних державних
адміністрацій.

26
липня

11. Засідання колегії служби у справах дітей
облдержадміністрації.

26
липня

Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Юрик Ю.З., служба у
справах дітей ОДА

12. Засідання Ради туристичних міст та
регіонів.

27
липня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
відділ туризму ОДА

13. Зустріч
з
Генеральним
консулом
Словацької Республіки в Ужгороді паном
Мірославом Майжітом.

27
липня

14. Презентації
аналітичної
записки
Дорожньої карти розвитку малого та
середнього
бізнесу
демобілізованих
учасників бойових дій в зоні АТО.
15. Засідання колегії управління охорони
здоров’я
обласної
державної
адміністрації.
16. Урочисті заходи з нагоди відзначення
1029-ліття хрещення Київської Русі –
України в області.

27
липня

Барна С.С., Вонс І.В.,
управління міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Юрик Ю.З., Вонс І.В.,
департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

17. Виїзний
прийом
Борщівському районі.

в

28
липня

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

28
липня

19. Урочисті заходи з нагоди відзначення
573-ї річниці міста Ланівці.

28
липня

громадян

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

27
липня

Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

28
липня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та національностей
ОДА
Крисак І.Б., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату 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., управління
культури ОДА

І.В.ВОНС

