Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 18 лютого по 24 лютого 2019 року
18.02.
10.00

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про підсумки виконання районної комплексної
профілактики правопорушень на 2016-2020 роки у 2018 році.

Програми

2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в архівному секторі
райдержадміністрації, Сухинівській сільській раді за 2018 рік, в
порівнянні з 2017 роком 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».
ІV тур дитячо-юнацької футбольної ліги області з футзалу серед команд
дітей 2009-2010 р.н. (м.Кобеляки).
Протягом
дня

Книжкова виставка пам’яті Героїв Небесної Сотні (м.Кобеляки,
центральна районна бібліотека).

19.02.
10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

10.00

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

10.00

Проведення ІІІ туру дитячо-юнацької футбольної ліги області з футзалу
серед команд юнаків 2007 р.н., 2008 р.н. (м. Кобеляки, ДЮСШ).

14.00

Публічний звіт голови Кобеляцької районної державної адміністрації
Шевченко Т.В. (зал засідань 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.

20.02.
9.00

Проведення І етапу Чемпіонату області з основ підприємництва «Крок
до бізнесу» (зал засідань районного методичного кабінету).

10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

10.00

Засідання постійних комісій районної ради та Президія (зал засідань).
Заходи з нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні (м.Кобеляки,
пам’ятник Т.Г.Шевченку).

10.00

Проведення ІІІ туру ДЮФЛ області з футзалу серед команд юнаків 20052006 р.н. (м. Кобеляки, ДЮСШ).

11.00

Лекція-концерт пам’яті Героїв Небесної Сотні (м.Кобеляки, дитяча
музична школа).

14.00

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

21.02.
9.00

Проведення засідання фокус-групи «Реалізація концепції «НУШ» з теми:
«НУШ в дії. 6 місяців навчання» (зал засідань районного методичного

кабінету).
10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації у
Шенгурівській сільській раді.

16.00-17.00 «Гаряча»
телефонна
райдержадміністрації.

лінія

за

участі

заступника

голови

22.02.
10.00

Участь у сесії районної ради (зал засідань).

23.02.
9.00

Командна першість з шахів Кобеляцького району серед команд
колективів фізкультури сільських громад (м.Кобеляки, адмінприміщення
районного стадіону «Колос»).

9.00

Кубок району з волейболу серед команд колективів фізкультури
сільських громад з нагоди 30-ї річниці з дня виведення військ з
Афганістану (м. Кобеляки, дитячо-юнацька спортивна школа;
спортивний зал ОЗ «Кобеляцький ліцей №2 імені Олеся Гончара»).

23.02.24.02.
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

В.Л.Олєйнікова

