ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 07 по 13 травня 2018 року

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Співбесіди з головами районних
державних адміністрацій.

07
травня

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

07
травня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Відкриття
виставки
архівних
документів «Голос пам’яті» до Дня
пам’яті та примирення і 73-ї річниці
перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні .
Нарада з керівниками структурних
підрозділів облдержадміністрації

07
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
державний архів області

07
травня

Барна С.С., Сікіринський
В.В., організаційний відділ
апарату ОДА

5.

Нарада
з
керівниками
правоохоронних органів області.

07
травня

6.

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

07
травня

7.

Нарада з питань сертифікації насіння
та реєстрації сільськогосподарської
техніки.

07
травня

Барна С.С., відділ з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними органами
та оборонної роботи апарату
ОДА
Крисак І.Б.,
Валов
О.В., Вонс І.В., Юрик Ю.З.,
Сікіринський
В.В.,
підпорядковані
структурні
підрозділи ОДА
Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА

8.

Нарада з питань організації
проведення Фестивалю меду.

та

07
травня

Юрик Ю.З., департамент
агропромислового розвитку
та управління культури ОДА

9.

Урочисті заходи з нагоди відзначення
Дня пам’яті і примирення та перемогу
у Другій світовій війні.

08
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої політики, релігії
та
національностей,
управління культури ОДА

з/п

1.

2.

3.

4.

Дата
проведення

Назва заходу

2
10. Робоча
район.

поїздка

в

Кременецький

08
травня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

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

08
травня

12. Виїзне засідання організаційного
комітету з підготовки та відзначення
в області 75-ї річниці проведення ІІІ
Надзвичайного Великого Збору ОУН.

08
травня

Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА
Юрик Ю.З., управління з
питань внутрішньої політики,
релігії та національностей
ОДА

13. Засідання конкурсної комісії на
зайняття вакантних посад державної
служби.

08
травня

Вонс І.В., відділ управління
персона лом апарату ОДА

14. 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.
15. Співбесіди з головами районних
державних адміністрацій.

08
травня

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

10
травня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

16. Нарада з питань підготовки та
проведення в області Міжнародного
інвестиційного
Форуму
«Тернопільщина Invest -2018».
17. Урочисті заходи з нагоди відзначення
Всесвітнього Дня медичної сестри.

10
травня

10
травня

Вонс І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Юрик
Ю.З.,
управління
охорони здоров’я ОДА

18. Засідання організаційного комітету з
питань
проведення
Х
Всеукраїнського
фестивалю
національної вишивки та костюма
«Цвіт вишиванки».

10
травня

Юрик
Ю.З.,
культури ОДА

управління

3
19. Святкова програма для матерів, сини
яких загинули під час виконання
бойових завдань щодо захисту
територіальної цілісності держави та
під час протистояння на Майдані.
20. Урочисті заходи з нагоди святкування
70-чя
Тернопільського
міського
пологового
будинку
та
10-чя
Тернопільського
обласного
клінічного перинатального центру
«Мати і дитина».
21. Ознайомлення
із
виробничою
діяльністю
підприємства
Тернопільський м’ясокомбінат ПАП
«Агропродсервіс»
в
с.
Острів
Тернопільського району.
22. Творчий звіт мистецьких колективів
Зборівського району, присвячений
Дню Матері.

11
травня

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

11
травня

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

11
травня

Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА

11
травня

Юрик
Ю.З.,
управління
культури ОДА та Зборівська
РДА

23. Нарада з питання стану обстеження
об’єктів соціальної інфраструктури
області
з
метою забезпечення
надійності і безпеки їх експлуатації.
24. Засідання конкурсної комісії з
відбору учасників на участь в
Програмі інкубації.

11
травня

Валов
О.В.,
управління
містобудування
та
архітектури ОДА

11
травня

Вонс
І.В.,
економічного
торгівлі ОДА

25. Проведення
внутрішнього
фінансового аудиту в Козівській
районній державній адміністрації.

07 - 11
травня

сектор внутрішнього аудиту
ОДА

26. Відкриття
X
Всеукраїнського
фестивалю національної вишивки та
костюма
«Цвіт
Вишиванки»,
присвячений Дню матері
27. XIII Міжнародний фестиваль хорових
колективів
«Кременецькі
хорові
вечори» «Ave Maria».

12
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури, відділ
туризму ОДА

12
травня

Юрик
Ю.З.,
культури ОДА

28. Вручення подарунків для матерів, які
народили дітей у День матері в
Тернопільському
перинатальному
центрі «Мати і дитина».

13
травня

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

Керівник апарату

департамент
розвитку і

управління

4
обласної державної адміністрації
В.В.СІКІРИНСЬКИЙ
Олещук 52 33 14

