ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 19 по 25 березня 2018 року

19
березня

Координатори, учасники та
відповідальні за проведення
заходів
Барна С.С., Вонс І.В.,
Валов О.В.,
Юрик
Ю.З., організаційний відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
відділ сім’ї та молоді ОДА

19
березня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Нарада
з
керівниками
сільськогосподарських підприємств
області різних форм власності.

19
березня

5.

Засідання
обласної
комісії
контролю за розрахунками
спожиті енергоносії.

з
за

19
березня

6.

Нарада щодо обговорення розробки
інтерактивної карти інвестиційних
ділянок Тернопільської області

19
березня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
департамент
агропромислового розвитку
ОДА
Валов
О.В.,
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Вонс
І.В.,
департамент
економічного
розвитку
і
торгівлі ОДА

7.

Нарада з питань експлуатаційного
утримання автомобільних доріг
загального користування.

20
березня

8.

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.
Прийом громадян.

20
березня

№
з/п

Дата
проведення

Назва заходу

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Відкриття тренінгу за участю
представників ураїнської діаспори
на тему: «Молодіжний лідер
СКУМО».
Нарада з керівниками структурних
підрозділів облдержадміністрації.

19
березня

4.

1.

2.

3.

9.

20
березня

Барна С.С., Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА
Барна
С.С.,
Вонс
І.В.,
департамент
економічного
розвитку і торгівлі
ОДА

Вонс І.В., відділу роботи із
зверненнями
громадян
апарату
ОДА

2
10. Засідання
колегії
управління
культури облдержадміністрації.

20
березня

Юрик
Ю.З.,
культури ОДА

управління

11. Тренінг
«Алгоритм
розвитку
персоналу успішного бізнесу».

20
березня

департамент
економічного
розвитку і торгівлі ОДА

12. Робоча поїздка в Збаразький район з
питань
ознайомлення
із
проведеними роботами на об’єктах,
які фінансуються з державного
фонду регіонального розвитку в
районі та інвентаризацію доріг
загального користування місцевого
значення.
13. Нарада з питань підготовки заходів з
нагоди вшанування 75-ї річниці
Молотківської трагедії.
14. Засідання видавничої ради при
облдержадміністрації.

21
березня

Крисак
І.Б.,
капітального
ОДА

управління
будівництва

21
березня

Юрик
Ю.З.,
культури ОДА

управління

21
березня

15. «День
кар’єри
2018»
в
Тернопільському
національному
технічному університеті імені Івана
Пулюя.
16. Робоча поїздка в Монастириський
район.

22
березня

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

22
березня

Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

17. Засідання
конкурсної
комісії
обласної державної адміністрації
на зайняття вакантних посад
державної служби категорії „Б” і
„В” апарату обласної державної
адміністрації,
категорії
„Б”
структурних підрозділів обласної
державної
адміністрації,
призначення на які здійснюється
головою облдержадміністрації, та
перших заступників і заступників
голів
районних
державних
адміністрацій.
18. Засідання регіонального відділення
Секретаріату
Урядового
уповноваженого
у
справах
Європейського суду з прав людини

22
березня

Вонс І.В., відділ управління
персоналом апарату ОДА

22
березня

Вонс
І.В.,
головне
територіальне
управління
юстиції в області

3
при Головному територіальному
управлінні юстиції в області.

19. 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
купівліпродажу земельних
ділянок
державної власності.
20. Засідання організаційного комітету з
підготовки та відзначення в області
75-ї річниці ІІІ Надзвичайного
Великого Збору ОУН.
21. Засідання регіональної ради з питань
розвитку професійної освіти.

22
березня

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

22
березня

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

22. Прямий ефір на «Радіо Рокс».

23
березня

Барна С.С., відділ взаємодії із
засобами масової інформації
ОДА

23. Засідання постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян
в облдержадміністрації.

23
березня

24. Робоча поїздка в Зборівський район
з питань підготовки до проведення
сільськогосподарськими
підприємствами комплексу весняно польових робіт.

23
березня

Крисак І.Б., Валов О.В., Вонс
І.В.,
Юрик Ю.З., відділ
роботи
із
зверненнями
громадян апарату ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА

25. Обговорення
проекту
порядку
фінансово-кредитної
підтримки
суб’єктів МСП в Тернопільській
області.
26. Нарада з учасниками тренінгу за
участю представників ураїнської
діаспори
«Молодіжний
лідер
СКУМО».

23
березня

Вонс
І.В.,
економічного
торгівлі ОДА

24
березня

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

22
березня

департамент
розвитку
і

4
27. Молитовне дійство - Хресна Дорога.

25
березня

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

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

І.В.ВОНС

