ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 04 по 10 червня 2018 року

з/п

Назва заходу

Дата
проведення

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

04
червня

3.

Заходи з нагоди відзначення в області
Дня журналіста.

04
червня

4.

Робоча поїздка до Великогаївської
сільської
ради
об’єднаної
територіальної громади.
Урочисте
вручення
дипломів
випускникам курсів перепідготовки
військовослужбовців Збройних сил
України.
Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

04
червня

7.

Ознайомлення
із
будівництвом
дороги місцевого значення загального
користування в
с. Молотків Лановецького району.

04
червня

8.

Прийом громадян.

04
червня

9.

Семінар на тему «Нове законодавство
у
сфері
житлово-комунального
господарства».

04
червня

10. Засідання робочої групи з питань
проведення ХVІІII Всеукраїнського
фестивалю лемківської культури
«Дзвони Лемківщини».
11. Засідання сесії обласної ради.

04
червня

1.

2.

5.

6.

04
червня

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

Барна С.С.,
Сікіринський В.В.,
організаційний відділ апарату
ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ взаємодії із засобами
масової інформації ОДА
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

04
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА

04
червня

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

05
червня

Валов О.В., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Валов О.В., управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження ОДА
Юрик Ю.З., управління
культури ОДА
Керівництво ОДА

2
12. Відкриття Всеукраїнського конкурсу
професійної майстерності «Кравецьзакрійник-швачка».
13. Семінар
на
тему:
«Реалізація
законодавчих вимог щодо оцінки
впливу на довкілля».
14. Прийом громадян.

05
червня

15. Зустріч із представниками компанії
«Solartec»
з
питань
реалізації
інвестиційних проектів в області.
16. Обласний
етап
дитячо-юнацької
військово-спортивної гри «Сокіл»
(«Джура»)
17. Тренінг з питань написання бізнеспланів для учасників Тернопільського
регіонального Бізнес-інкубатора.
18. Робоча поїздка в Борщівський район.

05
червня

19. Розширена нарада за участю окремих
керівників територіальних підрозділів
центральних
органів
виконавчої
влади та голів місцевих рад
Борщівського,
Гусятинського,
Чортківського
та
Заліщицького
районів з питань виконання місцевих
бюджетів та додаткових шляхів їх
наповнення.
20. Прийом громадян.

05
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Крисак
І.Б.,
управління
екології
та
природних
ресурсів ОДА
Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Вонс І.В., управління
міжнародного співробітництва
та фандрайзингу ОДА
Юрик
Ю.З.,
управління
освіти і науки ОДА

05
червня

департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

06
червня
06
червня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА
Барна С.С., Вонс І.В.,
Головне
управління
Державної фіскальної служби
у Тернопільській області

06
червня

Юрик Ю.З., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань внутрішньої політики,
релігії та національностей
ОДА
управління міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу ОДА

05
червня
05
червня

21. Засідання організаційного комітету з
підготовки та відзначення 22-ї річниці
Конституції України.

06
червня

22. Зустріч з керівниками Асоціацій
підприємців
області
та
представниками Українського Центру
Сприяння Інвестиціями та торгівлі
щодо співпраці з голландськими
компаніями.
23. Прийом громадян.

06
червня

07
червня

Барна С.С., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
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24. Зустрічі
з
головами
районних
державних адміністрацій та головами
об’єднаних територіальних громад
області.
25. Робоча поїздка в Теребовлянський
район.
26. Нарада з молодіжними громадськими
організаціями області з питань
організації проведення Дня молоді в
області.
27. Засідання робочої групи з питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації
28. Зустріч
з
представниками
Українського
Центру
Сприяння
Інвестиціями та торгівлі щодо
співпраці
з
голландськими
компаніями.
29. Засідання комісії із попереднього
розгляду документації із землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
та
надання
дозволу
на
її
виготовлення, матеріалів погодження
місця розташування
об’єктів,
встановлення ставок орендної плати
та питань купівлі-продажу земельних
ділянок державної власності.

07
червня

Барна С.С., Валов О.В.,
управління містобудування та
архітектури ОДА

07
червня
07
червня

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

07
червня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА

07
червня

Вонс
І.В.,
Головне
управління Держгеокадастру
у Тернопільській області

30. Зустрічі
з
головами
районних
державних адміністрацій та головами
об’єднаних територіальних громад
області.
31. Заходи
з
нагоди
відзначення
Міжнародного Дня архіву.

08
червня

Барна С.С., Валов О.В.,
управління містобудування та
архітектури ОДА

08
червня

Юрик Ю.З., державний архів
області

Керівник апарату
обласної державної адміністрації
Олещук 52 33 14

07
червня

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

