Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 11 лютого по 17 лютого 2019 року
11.02.
10.00

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про виконання в районі Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування».
2. Про вжиття заходів щодо підготовки до контрольної перевірки ДСНС
України з питань цивільного захисту у 2019 році.

14.00

Засідання комісії з надання одноразової адресної допомоги потерпілим
(пораненим) військовослужбовцям, учасникам АТО та членам їх сімей,
які перебувають в скрутному становищі.

Протягом
дня

Книжкова виставка до Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав (м.Кобеляки, центральна районна бібліотека).

12.02.
10.00

Засідання робочої групи з питань проведення переговорів з власниками
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них
розміщено, які підлягають викупу або примусовому відчуженню для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

10.00

Проведення обласних зональних змагань із волейболу серед команд
юнаків та дівчат у залік обласної Спартакіади школярів (м.Кобеляки,
спортивний зал дитячо-юнацької спортивної школи).

11.00

Оперативно-розпорядча
нарада
у
заступника
голови
райдержадміністрації по питанню виконання районного Плану заходів
запобігання та протидії корупції структурними підрозділами
райдержадміністрації за січень 2019 рік.

14.00

Оперативно-розпорядча
нарада
у
заступника
голови
райдержадміністрації з питань легалізації виплати орендної плати за
земельні частки (паї) на території району.

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.

13.02.
9.00

Нарада у першого заступника голови райдержадміністрації з питань
підбиття підсумків роботи промислових підприємств району за 2018 рік.

10.00

Засідання комісії з питань захисту прав дітей при райдержадміністрації.

10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

14.00

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

14.02.
9.00

Проведення районних змагань із волейболу серед команд юнаків ЗОШ ІІІІ ст. (молодша група) в залік районної Спартакіади школярів
(м.Кобеляки, спортивний зал дитячо-юнацької спортивної школи).

14.00

Засідання комітету забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об’єктів та інженерно-транспортної
інфраструктури.

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

18.00

Концертна програма до Дня всіх закоханих (м.Кобеляки, районний центр
культури та дозвілля).

15.02.
10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації у Придніпрянській сільській раді.

10.00

Урочисті заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав (зал засідань).

10.00

Проведення працівниками районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді бесіди на тему: «Сім’я – простір без насильства» для
осіб, що перебувають на обліку як безробітні (м.Кобеляки, Кобеляцька
районна філія Полтавського обласного центру зайнятості).

16.02.
9.00

Кубок району з волейболу (м. Кобеляки, дитячо-юнацька спортивна
школа; спортивний зал ОЗ «Кобеляцький ліцей №2 імені Олеся
Гончара»).

16.02.17.02.
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

