ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Тернопільської обласної державної адміністрації
з 27 травня по 03 червня 2018 року
Координатори, учасники та
відповідальні за проведення
заходів
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління культури ОДА та
Шумська РДА
Барна С.С., організаційний
відділ апарату ОДА

Назва заходу

Дата
проведення

1.

XIII
Міжобласний
мистецькокраєзнавчий фестиваль «Братина».

28
травня

2.

Відео - нарада з головами районних
державних адміністрацій, головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Перший обласний форум професійної
освіти «Освіта. Професія. Кар’єра».

29
травня

Зустрічі
з
головами
районних
державних адміністрацій та головами
об’єднаних територіальних громад
області.
Нарада
з
керівниками
підпорядкованих
структурних
підрозділів облдержадміністрації.

29
травня

Нарада з питань реєстрації та
закупівлі
сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва по
програмі
часткової
компенсації
вартості
сільськогосподарської
техніки та обладнання вітчизняного
виробництва.
Нарада з питань експлуатаційного
утримання
автомобільних
доріг
загального користування.

29
травня

Засідання колегії управління охорони
здоров’я
обласної
державної
адміністрації
Засідання
комісії
з
питань
використання коштів субвенції з
державного
бюджету
місцевим
бюджетам
на
будівництво
та
реконструкцію дитячих будинків
сімейного типу для дітей сиріт та

29
травня

Крисак І.Б.,
управління
регіонального
розвитку, інфраструктури та
дорожнього
господарства
ОДА
Юрик Ю.З., управління
охорони здоров’я ОДА

29
травня

Юрик Ю.З., служба у справах
дітей ОДА

з/п

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

29
травня

29
травня

29
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління освіти і науки
ОДА
Барна С.С., Валов О.В.,
управління містобудування та
архітектури ОДА
Крисак І.Б.,
Валов
О.В.,
Вонс І.В., Юрик Ю.З.,
підпорядковані
структурні
підрозділи ОДА
Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА

2
дітей позбавлених
піклування.

батьківського

10. Обласна військово-патріотична гра
«Сокіл»
для
учнів
закладів
професійної освіти.
11. Відкриття виставки «Нехай нам
лишать наш мир, спокій. А ми будемо
будувати
свою
демократичну
державу»
до
річниці
смерті
Любомира Гузара
- українського
релігійного
діяча,
патріарха
–
предстоятеля Української ГрекоКатолицької Церкви.
12. Засідання колегії обласної державної
адміністрації.

29
травня

Юрик
Ю.З.,
управління
освіти і науки ОДА

30
травня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
державний архів області

30
травня

Барна С.С., Сікіринський
В.В., організаційний відділ
апарату ОДА

13. Нарада
з
головами
державних адміністрацій.

районних

30
травня

Барна С.С., Сікіринський
В.В., організаційний відділ
апарату ОДА

14. Зустрічі
з
головами
районних
державних адміністрацій та головами
об’єднаних територіальних громад
області.
15. Робоча поїздка в Підгаєцький район з
питань ознайомлення із будівництвом
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
в с. Завалів.
16. Всеукраїнська селекторна нарада
Міністерства соціальної політики
України 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.
17. Засідання організаційного комітету з
підготовки та відзначення 370-ї
річниці Зборівської битви.

30
травня

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

30
травня

Крисак
І.Б.,
капітального
ОДА

30
травня

Юрик Ю.З., служба у справах
дітей ОДА

30
травня

Юрик
Ю.З.,
культури ОДА

управління
будівництва

управління
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18. Засідання
обласної
міжвідомчої
робочої групи з питань забезпечення
реалізації рішень, спрямованих на
підвищення рівня оплати праці та
дотримання норм законодавства в
частині мінімальної заробітної плати.
19. Засідання організаційного комітету з
питань підготовки та проведення
Загальнонаціональної
прощі
у
Марійському духовному центрі в с.
Зарваниця Теребовлянського району.
20. Урочисті збори з нагоди Дня
працівників водного господарства

31
травня

Барна
С.С.,
Вонс
І.В.,
департамент
соціального
захисту населення ОДА

31
травня

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

31
травня

Крисак І.Б.,
Тернопільське
обласне
управління водних ресурсів

21. Ознайомлення
із
виробничою
діяльністю
підприємства
ДП
«Чортківський
КХП»
Держкомрезерву України.
22. Конференція на тему: «Дні сталої
енергії» в м. Чортків.

31
травня

Крисак І.Б., департамент
агропромислового розвитку
ОДА

31
травня

23. Засідання робочої групи з питань
гуманітарної
допомоги
при
облдержадміністрації

31
травня

Валов
О.В.,
управління
житлово-комунального
господарства
та
енергозбереження ОДА
Юрик Ю.З., департамент
соціального
захисту
населення ОДА

24. Засідання ради підтримки учасників
антитерористичної
операції
при
облдержадміністрації.

01
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
департамент
соціального
захисту населення ОДА

25. Заходи з нагоди Міжнародного Дня
захисту дітей.

01
червня

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
служба у справах дітей ОДА

26. Зустріч з родинами Героїв Небесної
Сотні.

01

Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої політики, релігії
та національностей ОДА
Крисак І.Б., відділ роботи із
зверненнями громадян
апарату ОДА

27. Прийом громадян.

01
червня

28. Засідання Наглядової ради Установи
«Агенція регіонального розвитку в
Тернопільській області».

01
червня

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

4
29. Мистецький фестиваль «Дні Пінзеля
в Бучачі».

01
червня

30. Всеукраїнська проща родин Героїв
Небесної Сотні у Марійському
духовному центрі в с. Зарваниця.

03
червня

31. Регіональний фестиваль української
народної пісні, музики і танцю
«Дністрові зорі» в м. Заліщики.

03
червня

32. Свято замку в місті Кременець та
обласний фестиваль танцю «Bona
Dance.

03
червня

Керівник апарату
обласної державної адміністрації
Олещук 52 33 14

Юрик
Ю.З.,
управління
культури ОДА та Бучацька
РДА
Барна С.С., Юрик Ю.З.,
управління
з
питань
внутрішньої політики, релігії
та національностей ОДА
Юрик
Ю.З.,
управління
культури ОДА та Заліщицька
РДА
Юрик
Ю.З.,
управління
культури
ОДА
та
Кременецька РДА

В.В.СІКІРИНСЬКИЙ

