Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 03 грудня по 09 грудня 2018 року
03.12.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про проект Програми економічного і соціального розвитку
Кобеляцького району на 2019 рік.
2. Про стан проходження опалювального сезону 2018-2019 року в
закладах освіти, медицини, культури Кобеляцького району.
3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у секторі з питань
цивільного захисту райдержадміністрації, Світлогірській сільській раді,
Придніпрянській сільській раді 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».

04.12.
10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

10.00

Комісія з питань захисту прав дитини при 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.

05.12.
9.00

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

9.00

Проведення першого етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2018» (Кобеляцький НВК №1).

10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

14.00

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

06.12.
10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації в
Красненській сільській раді.

громадян

у

першого

заступника

голови

Виставка «Герої сьогодення очима дітей» (м.Кобеляки, дитяча музична
школа).
14.00

Навчання для державних службовців управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів райдержадміністрації (зал засідань).

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі першого заступника голови
райдержадміністрації.
07.12.
9.00

Проведення районного форуму лідерів учнівського самоврядування
«Булінг очима дітей» (м.Кобеляки, будинок дитячої та юнацької
творчості).

10.00

Виїзний

прийом

громадян

першим

заступником

голови

райдержадміністрації у Білицькій селищній раді.
Урочисті заходи та святковий концерт з нагоди відзначення Дня
місцевого самоврядування (м.Кобеляки, районний центр культури і
дозвілля).
08.12.09.12.
9.00

Чемпіонат та першість з міні-футболу серед команд колективів
фізкультури сільських громад (майданчики зі штучним покриттям
смт.Білики, с.Бутенки, с.Світлогірське, с.Канави).

Протягом
тижня

Проведення правоосвітніх заходів з учнями навчальних закладів району
в рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»,
Всеукраїнського тижня права та прийняття Конвенції ООН про права
дитини (навчальні заклади району згідно графіка).

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

