ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 16 по 22 квітня 2018 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.
Відкриття першої сесії освітнього
проекту «Публічне адміністрування
у сфері молодіжної політки».
Нарада
з
керівниками
правоохоронних органів області.

16
квітня

4.

Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

16
квітня

5.

Нарада щодо організації дорожнього
руху під час проведення ремонтних
робіт на шляхопроводі через
залізничну колію по вул. Об’їзна у
м. Тернополі та ремонту дорожнього
покриття на автомобільній дорозі
об’їзд м. Тернополя Р – 41.
Прийом громадян

16
квітня

16
квітня

Валов О.В., відділу роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА

7.

Відкриття чемпіонату з пожежноприкладного спорту серед школярів.

17
квітня

8.

Нарада з головами районних
державних
адміністрацій
та
головами об’єднаних територіальних
громад області.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування.

17
квітня

Барна
С.С.,
управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у
Тернопільській області
Барна С.С., Валов О.В.,
управління містобудування та
архітектури, організаційний
відділ апарату ОДА
Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА

1.

2.

3.

6.

9.

16
квітня
16
квітня

17
квітня

Барна С.С., управління освіти
і науки та відділ сім’ї та
молоді ОДА
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., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА

2
10. Засідання обласної
комісії
з
контролю за розрахунками за
спожиті енергоносії та засідання
робочої групи з впровадження
енергозберігаючих
та
енергоефективних проектів.
11. Нарада
з
питань
організації
проведення фестивалю національної
вишивки
та
костюма
«Цвіт
вишиванки».
12. Робоча поїздка в Монастириський
район.
13. Прийом громадян.

17
квітня

Валов О.В., управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження ОДА

17
квітня

Юрик
Ю.З.,
культури ОДА

18
квітня
18
квітня

14. Відкриття виставки з нагоди
міжнародного Дня пам’яток і
визначних місць.
15. Урочисті заходи з нагоди 100-чя
Товариства
Червоного
Хреста
України.

18
квітня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА
Юрик Ю.З., відділу роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Юрик
Ю.З.,
управління
культури ОДА

16. Прийом громадян.

19
квітня

17. Засідання колегії управління з
питань
цивільного
захисту
населення облдержадміністрації.
18. Розширене
засідання
колегії
державного архіву області.
19. Засідання організаційного комітету з
питань організації проведення в
області заходів пов’язаних з 32-ми
роковинами
Чорнобильської
катастрофи.
20. Засідання
колегії
управління
фізичної культури та спорту
облдержадміністрації.
21. Прийом громадян.

19
квітня

22. Комісійне
обстеження
дороги
М - 19 з метою перевірки якості
робіт на раніше відремонтованих
ділянках та їх експлуатаційної
придатності.

20
квітня

18
квітня

19
квітня
19
квітня

19
квітня
20
квітня

управління

Юрик Ю.З., Тернопільська
районна
організація
Товариства Червоного Хреста
України.
Барна С.С., відділу роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б., управління з
питань цивільного захисту
населення ОДА
Юрик Ю.З., державний архів
області
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА
Юрик
Ю.З.,
управління
фізичної культури та спорту
ОДА
Крисак І.Б., відділу роботи із
зверненнями
громадян
апарату ОДА
Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА

3
23. Відкриття міжнародної науковопрактичної конференції «Духовно –
моральне виховання особистості:
реалії та перспективи» з нагоди 10ліття
колегіуму
–
інтернату
«Знамення».
24. Бізнес – зустріч: «Інновації в
продажах».

20
квітня

Юрик
Ю.З.,
управління
освіти і науки ОДА

20
квітня

департамент
економічного
розвитку і торгівлі ОДА

25. Архієрейська Божественна літургія
міжнародної
науково-практичної
конференції «Духовно – моральне
виховання особистості: реалії та
перспективи» з нагоди 10-ліття
колегіуму – інтернату «Знамення».

21
квітня

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

Керівник апарату
обласної державної адміністрації
Олещук 52 33 14

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

