ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 18 по 24 березня 2019 року
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Назва заходу
Відео-нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області та керівниками структурних
підрозділів облдержадміністрації
Зустріч з Міністром екології та
природних
ресурсів
Остапом
Семераком
Робоча поїздка Міністра екології та
природних ресурсів України в
Чорківський та Заліщицький райони
Засідання Державної надзвичайної
протиепізоотичної
комісії
при
облдержадміністрації

5.

Засідання
Ради
регіонального
розвитку Тернопільської області

6.

Засідання
Ради профоб’єднання
області з питань стану виконання
зобов’язань Територіальної угоди
про
регулювання
соціальноекономічних і трудових відносин в
Тернопільській області у 2017 - 2018
роках
Зустріч з головою Фонду сприяння
молодіжного житлового будівництва
України
Вручення сертифікатів на квартири за
державною програмою «Доступне
житло»
та
за
програмою
кредитування
педагогічних
працівників за участю Голови Фонду
сприяння молодіжного житлового
будівництва
Нарада з питань реконструкції
недіючих очисних споруд в області

7.

8.

9.

Координатори, учасники
та відповідальні за
проведення заходів
18
Барна С.С., Сікіринський
березня В.В., організаційний відділ
апарату ОДА

Дата
проведення

18
Барна С.С., Валов О.В.,
березня управління екології та
природних ресурсів ОДА
18
Валов О.В., управління
березня екології та природних
ресурсів ОДА
18
Крисак І.Б., департамент
березня агропромислового
розвитку ОДА
19
Барна С.С., Валов О.В.,
березня Беспоповцева
С.Т.,
Сікіринський
В.В.,
структурні підрозділи та
організаційний
відділ
апарату ОДА
20
Барна С.С., Беспоповцева
березня С.Т.,
департамент
соціального
захисту
населення ОДА

20
Барна С.С., Валов О.В.,
березня управління містобудування
та архітектури ОДА
20
Барна С.С., Валов О.В.,
березня управління містобудування
та архітектури ОДА

20
Крисак І.Б.,
березня екології та
ресурсів ОДА

управління
природних

2
10. Ознайомлення з станом будівництва
гідротехнічних споруд веслувального
каналу центру веслування та водних
видів спорту з інфраструктурою
«Водна
арена
Тернопіль»
м.
Тернопіль
11. Прийом громадян
12. Засідання конкурсу на заміщення
вакантних
посад
державних
службовців
апарату,
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
і
райдержадміністрацій
13. Бізнес-майстерня:
«Співпраця
з
Німеччиною: міфи та реальність»
14. Прийом громадян
15. Засідання конкурсу на заміщення
вакантних
посад
державних
службовців
апарату,
керівників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
і
райдержадміністрацій
16. Нарада
із директорами дитячих
оздоровчих закладів області щодо
підготовки до початку оздоровчого
сезону 2019 року
17. Нарада
щодо
роботи
сервісу
«Інтерактивна мапа сміттєзвалищ»
18. Круглий стіл на тему: «Розширення
спектру адміністративних послуг, що
надаються
центром
надання
адміністративних
послуг
м.
Тернополя»
19. Засідання
Українсько-польської
Міжурядової Координаційної Ради з
питань
міжрегіонального
співробітництва
20. Прийом громадян

20
Крисак І.Б., управління
вересня капітального будівництва
ОДА

20
Юрик Ю.З., відділ роботи
березня із зверненнями громадян
апарату ОДА
20
Валов О.В., Сікіринський
березня В.В., відділу управління
персоналом апарату ОДА

20
департамент економічного
березня розвитку і торгівлі ОДА
21
Барна С.С., відділ роботи із
березня зверненнями
громадян
апарату ОДА
21
Валов О.В., Сікіринський
березня В.В., відділу управління
персоналом апарату ОДА

21
Юрик Ю.З., управління
березня сім’ї та молоді ОДА
21
Крисак І.Б., управління
березня екології та природних
ресурсів ОДА
департамент економічного
21
розвитку і торгівлі ОДА
березня
Барна С.С., Валов О.В.,
22
управління міжнародного
березня співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
22
Крисак І.Б., відділ по
березня роботі із зверненнями
громадян апарату ОДА
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21. Презентація
діяльності
об’єктів
інфраструктури
підтримки
підприємництва в області за участю
представників Мінекономрозвитку та
Офісу розвитку малого та середнього
підприємництва
22. Всеукраїнська акція «За чисте
довкілля
23. Фінальний турнір 18-го Кубка
Тернопільської області з українських
інтелектуальних ігор для дітей
«УНІКУМ» ім.Героя АТО Ореста
Квача
Т.в.о. керівника апарату адміністрації
Дмитро Олещук 52 33 14

22
департамент економічного
березня розвитку і торгівлі ОДА

23
Керівництво
ОДА,
березня структурні підрозділи ОДА
24
Юрик Ю.З., Беспоповцева
березня С.Т., управління сім’ї та
молоді ОДА

Олександра БІРКОВА

