ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 23 по 29 квітня 2018 року

з/п

Дата
проведення

Назва заходу

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Засідання
комісії
облдержадміністрації
щодо
ліцензування
провадження
господарської
діяльності
з
виробництва
теплової
енергії,
транспортування її магістральними та
місцевими тепловими мережами,
постачання теплової енергії.
Відео - нарада з заступниками голів
райдержадміністрацій
з питань
виконання
планового
завдання
призову громадян на строкову
військову службу.

23
квітня

Нарада з керівниками структурних
підрозділів
апарату
облдержадміністрації.
Регіональна зустріч з представниками
проекту USAID на тему:«Планування
створення лікарень інтенсивного
лікування в межах госпітального
округу».
Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

23
квітня

8.

Нарада
з
головами
державних адміністрацій.

районних

24
квітня

9.

Засідання організаційного комітету з
питань підготовки та проведення в
області Міжнародного інвестиційного
Форуму
«Тернопільщина Invest 2018».

24
квітня

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

23
квітня
23
квітня

23
квітня

24
квітня

24
квітня

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

Крисак І.Б.,
Валов О.В.,
Юрик Ю.З., підпорядковані
структурні підрозділи ОДА
Валов О.В., управління
житлово-комунального
господарства та
енергозбереження ОДА

Юрик Ю.З., відділ з питань
запобігання та виявлення
корупції,
взаємодії
з
правоохоронними
органами та оборонної
роботи апарату ОДА
Сікіринський
В.В.,
організаційний
відділ
апарату ОДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
охорони
здоров’я ОДА
Барна С.С., Сікіринський
В.В.,
організаційний
відділ апарату ОДА
Барна С.С., Сікіринський
В.В.,
організаційний
відділ апарату ОДА
Барна С.С.,
управління
міжнародного
співробітництва
та
фандрайзингу ОДА
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10. Відео-конференція
за
участю
міністерства регіонального розвитку,
будівництва
та
житловокомунального господарства України з
питань
використання
коштів
Державного фонду регіонального
розвитку та коштів субвенції на
розвиток інфраструктури об’єднаних
територіальних громад».
11. Семінар
на
тему:
«Розвиток
туристичних
дестинацій.
Досвід
Угорщини».
12. Семінар на тему: «Розроблення
проектів,
що
можуть
фінансуватимуться за рахунок коштів
Державного фонду регіонального
розвитку та коштів субвенції на
розвиток інфраструктури об’єднаних
територіальних громад».
13. Нарада
з
питань
організації
проведення
Х
Всеукраїнського
фестивалю національної вишивки та
костюма «Цвіт вишиванки».
14. Семінар
–
навчання
для
представників місцевих органів влади
та органів місцевого самоврядування
області щодо організації діяльності,
спрямованої
на
підвищення
обізнаності серед населення щодо
споживчих прав та механізмів їх
захисту.
15. Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

24
квітня

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

24
квітня

Крисак І.Б., відділ туризму
ОДА

24
квітня

Валов О.В., управління
містобудування
та
архітектури ОДА

24
квітня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

24
квітня

департамент економічного
розвитку і торгівлі ОДА

25
квітня

16. Робоча поїздка в Борщівський район.

25
квітня

Крисак І.Б., управління
регіонального розвитку,
інфраструктури та
дорожнього господарства
ОДА
Юрик Ю.З., управління
освіти і науки ОДА

17. Заходи з нагоди
32-роковин
Чорнобильської катастрофи.

26
квітня

18. Виїзний
прийом
громадян
Чортківському районі.

27
квітня

в

Керівництво
ОДА,
департамент соціального
захисту населення ОДА
Крисак І.Б., відділу роботи
із зверненнями громадян
апарату ОДА
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19. Засідання колегії управління охорони
здоров’я облдержадміністрації.

27
квітня

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

20. Всеукраїнська теренова гра «Гурби –
Антонівці».

28
квітня

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

21. Молодіжна
акція
«Шумщина
історична» та проведення автопробігу
«Історичні пам’ятки Шумщини».

28
квітня

Юрик Ю.З, відділ сім’ї та
молоді ОДА

22. Заходи, присвячені вшануванню 75-ї
річниці Молотківської трагедії у с.
Молотків Лановецького району.

29
квітня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА
та Лановецька РДА

23. Відкриття
молодіжного
табору
приуроченого Молотківській трагедії
в с. Молотків Лановецького району.

29
квітня

Юрик Ю.З, відділ сім’ї та
молоді ОДА

24. Обласний
фестиваль-конкурс
хореографічного
мистецтва
«Тернопільська танцювальна весна».

29
квітня

Юрик Ю.З., управління
культури ОДА

Керівник апарату
обласної державної адміністрації
Олещук 52 33 14

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

