Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 17 грудня по 23 грудня 2018 року
17.12.
10.30

Розширене засідання колегії райдержадміністрації:
1. Про підсумки перевірки ведення військового обліку та бронювання на
підприємствах, в установах та організаціях району.
2. Про підсумки роботи сільськогосподарських
фермерських господарств району в 2018 році.
питань

підприємств

та

14.00

Засідання
комісії
з
райдержадміністрації.

14.30

Засідання
Координаційної
райдержадміністрації.

Протягом
дня

Книжкова виставка «Запалюємо зорі до Дня Миколая» (м.Кобеляки,
центральна районна бібліотека).

18.12.
9.00

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

9.00

Проведення І етапу Всеукраїнської науково-практичної конференції
учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук (Кобеляцький НВК №1).

10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

10.30

Засідання
міжвідомчої
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.

14.00

Вистава «Свято милосердя і добра» (м.Кобеляки, дитяча музична школа).

19.12.
10.00

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

10.00

Оперативно
–
розпорядча
нарада
у
заступника
голови
райдержадміністрації по питанню посилення охорони хвойних
насаджень від незаконного вирубування на території району у
передноворічний період 2019 року.

14.00

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

20.12.
9.00

Проведення змагань з баскетболу команд юнаків ЗОШ І-ІІІ ступенів в
залік районної Спартакіади школярів (м. Кобеляки, дитячо-юнацька
спортивна школа).

10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

10.00

Участь у сесії Кобеляцької районної ради (зал засідань).

ради

захисту

прав

дитини

при

у

справах

дітей

при

координаційно-методичної

громадян

у

першого

ради

заступника

при

голови

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі голови райдержадміністрації.
21.12.
10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації в Бродщинській сільській раді.

22.12.23.12.
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).

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

голови

В.Л.Олєйнікова

