Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 19 листопада по 24 листопада 2018 року
19.11.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про реалізацію медичної реформи в Кобеляцькому районі.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у секторі житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
будівництва,
містобудування та архітектури райдержадміністрації за 2017 рік, в
порівнянні з 2016 роком, та дев’ять місяців 2018 року відповідно до
вимог Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування».

Протягом
дня

Книжкова виставка «Достойні пошани сини України» до Дня Гідності та
Свободи (м.Кобеляки, центральна районна бібліотека).

20.11.
10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

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.

21.11.
9.00

Засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної
плати та зайнятості населення.

10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

11.00

Лекція-концерт до Дня Гідності і Свободи «Лише батьківщина, лише
Україна, світитиме вічно прийдешнім вікам» (м.Кобеляки, дитяча
музична школа).

14.00

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

22.11.
9.00

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

10.00

Година пам’яті «Голодомор: душа горить і тане немов свіча»
(м.Кобеляки, районна дитяча бібліотека).

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі голови райдержадміністрації.
23.11.
9.00

Проведення районного семінару-практикуму для директорів закладів
загальної середньої освіти «Реалізація системного проекту «Інноваційна
модель школи розвитку особистості»» (ОЗ «Кобеляцький ліцей №2 імені
Олеся Гончара»).

11.00

Книжкова виставка-факт «Землі моєї скарб - роки» (м.Кобеляки, районна
дитяча бібліотека).

15.40

Тематичний урок присвячений пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років
(м.Кобеляки, дитяча музична школа).

24.11.
9.00

Проведення ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Кобеляцький навчальновиховний комплекс №1).

10.00

Зональні змагання з волейболу серед команд чоловіків (спортивний зал
дитячо-юнацької спортивної школи).

24.11.

Мітинг-реквієм з нагоди 85-ї річниці вшанування пам’яті жертв голодомору
1932-1933 років (м.Кобеляки, міське кладовище, пам’ятний знак жертвам
голодомору).
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