ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 14 по 20 травня 2018 року

з/п

Назва заходу

Дата
проведення

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Розширене засідання регіональної
комісії
з
питань
техногенноекологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій при обласній державній
адміністрації за участю керівництва
ДСНС України та районних державних
адміністрацій
в
режимі
відеоконференції.
Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

14
травня

Брифінг за участю представників
засобів масової інформації з питань
надання населенню субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг за новим
порядком.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

14
травня

6.

Прийом громадян.

15
травня

7.

Тренінг по написанню бізнес-планів
для
учасників
Тернопільського
регіонального Бізнес-інкубатора та
представників бізнес.

15
травня

1.

2.

3.

4.

5.

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
Крисак І.Б., організаційний
відділ апарату ОДА

14
травня

Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА

14
травня

Крисак І.Б.,
Валов
О.В.,
Вонс І.В., Юрик Ю.З.,
підпорядковані структурні
підрозділи ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

15
травня

Крисак І.Б.,
управління регіонального
розвитку, інфраструктури
та
дорожнього
господарства ОДА
Вонс І.В., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА
Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

2
Засідання регіональної комісії з оцінки
та
забезпечення
проведення
конкурсного відбору інвестиційних
програм та проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку
Виїзне
засідання
організаційного
комітету з підготовки та відзначення в
області 75-ї річниці проведення ІІІ
Надзвичайного Великого Збору ОУН .

15
травня

Вонс І.В., департамент
економічного розвитку і
торгівлі ОДА

15
травня

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

10. Ознайомлення із станом будівництва
гідротехнічних споруд веслувального
каналу центру веслування та водних
видів спорту з інфраструктурою
«Водна
арена
Тернопіль»
та
спортивного залу Збаразької районної
дитячо-юнацької спортивної школи.
11. Нарада щодо підготовка до проведення
Міжнародного інвестиційного Форуму
«Тернопільщина Invest – 2018».

16
травня

Крисак І.Б., управління
капітального будівництва
ОДА

16
травня

12. Прийом громадян.

16
травня

13. Засідання
комісії
з
питань
використання коштів субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
будівництво
та
реконструкцію
дитячих
будинків
сімейного типу для дітей сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування.
14. Вивчення стану роботи апарату
Бережанської районної державної
адміністрації.

16
травня

Вонс І.В., управління
міжнародного
співробітництва та
фандрайзингу ОДА
Юрик Ю.З., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
Юрик Ю.З., служба у
справах дітей ОДА

16
травня

Сікіринський В.В., апарат
ОДА

15. Прийом громадян.

17
травня

Барна С.С., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА

16. Заходи з нагоди Дня науки.

17
травня

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

8.

9.

3
17. Урочисті заходах з нагоди відзначення
120-річчя Заліщицького аграрного
коледжу ім. Є Храпливого».

17
травня

Крисак І.Б., департамент
агропромислового
розвитку ОДА

18. Відкриття документальної виставки до
60-чя з часу заснування Тернопільської
музичного
училища
ім.
С.Крушельницької.
19. Обласний форум «Гордість і надія
Тернопілля».

17
травня

державний
архів
Тернопільської області

18
травня

20. Прийом громадян.

18
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Крисак І.Б., відділ роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА

21. Заходи з нагоди 50-ти річчя з часу
створення
організації
інвалідів
«Українське товариство глухих».

18
травня

Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

22. Контрольна перевірка Державною
службою з надзвичайних ситуації
України щодо виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів з
питань техногенної та пожежної
безпеки,
цивільного
захисту
і
діяльності аварійно-рятувальних служб
у Тернопільські області.
23. Прес-тур
для
представників
Всеукраїнських
та
Регіональних
засобів масової інформації.
24. Урочисте відкриття обласної теренової
гри «Легенда УПА».

14-18
травня

Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА

15-18
травня

відділ туризму ОДА

19
травня

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

25. Заходи з нагоди Дня
Тернопільській області.

в

18-19
травня

26. Заходи з нагоди Дня Героїв та
вшанування жертв 80-тих роковин
Великого терору – масових політичних
репресій 1937-1938 років

20
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
Вонс
І.В.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої
політики,
релігії та національностей
ОДА

Європи

4
27. Регіональний
фестиваль
духовної
музики «Бучацькі фанфари».

Керівник апарату
обласної державної адміністрації
Олещук 52 33 14

20
травня

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

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

