Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 12 листопада по 16 листопада 2018 року
12.11.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про стан розвитку малого підприємництва в Кобеляцькому районі.
2.Про стан виконання програм
агропромислового комплексу.

державної

підтримки

галузі

3. Про розвиток системи безоплатної правової допомоги та посилення
правової спроможності територіальних громад.
14.00

Засідання районної Координаційної ради з питань протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції-СНІДу та боротьби з наркоманією.

14.00

Нарада у керівника апарату райдержадміністрації по питанню
дотримання антикорупційного законодавства державними службовцями
райдержадміністрації (зал засідань).

12.11.13.11.
11.00

Проведення відбіркового етапу Чемпіонату України з футзалу серед
команд дівчат 2004-2005 р.н. (м.Кобеляки, дитячо-юнацька спортивна
школа).

13.11.
10.00

Оперативно
–
розпорядча
нарада
у
заступника
голови
райдержадміністрації по питанню підготовки урочистих заходів з нагоди
відзначення Дня працівників сільського господарства.

10.00

Президія та засідання постійних комісій Кобеляцької районної ради (зал
засідань).

14.00

Засідання комісії з питань надання населенню пільг та субсидій на
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива та з питань призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям.

14.11.
9.00

Проведення обласного науково-практичного семінару для директорів та
представників шкіл області «Партнерство ГАШ з громадою» (з досвіду
ОЗ «Білицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1») (смт. Білики, ОЗ «Білицька ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1»).

10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

14.00

Засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат
внутрішньо переміщеним особам.

15.11.
9.00

Проведення очної сесії підвищення кваліфікації вчителів початкових
класів, які навчатимуть учнів перших класів за новим Державним
Стандартом початкової освіти у 2019-2020 н.р. (м.Кобеляки,
Кобеляцький НВК №1).

9.00

Проведення наради завідувачів закладів дошкільної освіти (зал засідань
відділу освіти райдержадміністрації).

10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації в
Канавській сільській раді.

10.00

Участь у сесії Кобеляцької районної ради (зал засідань).

громадян

у

першого

заступника

голови

16.00-17.00 «Гаряча»
телефонна
райдержадміністрації.

керівника

апарату

16.11.
10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації у Червоноквітівській сільській раді.

голови

10.00

Урочисті заходи та святковий концерт з нагоди відзначення Дня
працівників сільського господарства (м.Кобеляки, районний центр
культури і дозвілля).

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

лінія

за

участі

В.Л.Олєйнікова

