ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 26 грудня 2016 року по 01 січня 2017 року
№
з/п

Назва заходу

Дата
проведення

1.

Відео-нарада з керівництвом районних
державних адміністрацій.

26
грудня

2.

Підсумкова
прес-конференція
засобів масової інформації.

для

26
грудня

3.

Селекторна нарада під керівництвом
віце-прем’єр міністра України Г.Зубка.

26
грудня

4.

Нарада з керівниками підпорядкованих
структурних
підрозділів
облдержадміністрації.

26
грудня

5.

Робоча поїздка в Кременецький район.

27
грудня

Урочисте
відкриття
дошкільного
навчального закладу «Джерельце» в
с.Рудка Кременецького району.
7. Відкриття та освячення пам’ятного знаку
воїнам,
загиблим
учасникам
антитерористичної операції.

27
грудня

6.

церков

27
грудня

8.

Засідання
Ради
облдержадміністрації.

при

27
грудня

9.

Нарада
з
питань
утримання
автомобільних
доріг
загального
користування в зимовий період.

27
грудня

10. Засідання колегії управління з питань
цивільного
захисту
населення
облдержадміністрації.
11. Засідання
земельної
комісії
облдержадміністрації з попереднього
розгляду документації із землеустрою
щодо відведення земельних ділянок та
надання дозволу на її виготовлення,

27
грудня
27
грудня

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна
С.С.,
відділ
інформаційної діяльності
ОДА
Валов О.В., управління
містобудування та
архітектури ОДА
Крисак І.Б., Юрик Ю.З.,
підпорядковані
структурні
підрозділи
ОДА
Барна
С.С.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., управління
освіти і науки ОДА

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та
національностей ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління з питань
внутрішньої політики,
релігії та
національностей ОДА
Крисак І.Б.,
управління
інфраструктури,
транспорту
та
енергозбереження ОДА
Крисак І.Б., управління з
питань цивільного
захисту ОДА
Вонс І.В., головне
управління
Держгеокадастру у
Тернопільській області

2
матеріалів
погодження
місця
розташування об`єкту, встановлення
ставок орендної плати.
12. Засідання колегії управління культури
облдержадміністрації.

27
грудня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

13. Урочисте святкування 30 – річного
ювілею Гусятинського коледжу ТНТУ
імені Івана Пулюя.
14. Засідання колегії управління освіти і
науки облдержадміністрації.

27
грудня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

27
грудня

Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

15. Засідання
Громадської
ради
при
управлінні екології та природних
ресурсів облдержадміністрації.
16. Нагородження кращих спортсменів та
тренерів Тернопільської області в
номінації “Герої спортивного року 2016”.
17. Засідання
колегії
управління
містобудування
та
архітектури
облдержадміністрації.
18. Нарада з керівниками правоохоронних
органів.

27
грудня

управління екології та
природних ресурсів ОДА

28
грудня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
фізичної
культури та спорту ОДА

28
грудня

19. Засідання
ради
антитерористичної операції.

учасників

29
грудня

20. Ознайомлення з виробничою діяльністю
місця
провадження
діяльності
Кобиловолоцького
державного
підприємства «Укрспирт».
21. Засідання обласної тимчасової комісії з
питань погашення заборгованості із
заробітної плати, пенсій, стипендій та
інших виплат.
22. Засідання колегії управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

29
грудня

Валов О.В., управління
містобудування та
архітектури ОДА
Барна С.С., сектор з
питань запобігання та
виявлення корупції,
взаємодії з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент соціального
захисту населення ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

29
грудня

29
грудня

Юрик
Ю.З.,
департамент соціального
захисту населення ОДА

29
грудня

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

23. Засідання обласної евакуаційної комісії
при облдержадміністрації.

30
грудня

24. Заходи з нагоди відзначення в області
108-ї
річниці з Дня народження
С.Бандери.

01
січня

Крисак І.Б., управління з
питань цивільного
захисту ОДА
Керівництво ОДА,
управління культури
ОДА

3
25. Обласна благодійна акція «Від Миколая
до Різдва» для дітей соціальнонезахищених категорій.
Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

протягом
тижня

відділ сім’ї та молоді
ОДА

І.В. ВОНС

