Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 18 березня по 24 березня 2019 року
18.03.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про вжиття організаційних заходів щодо впровадження нової системи
забезпечення технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю.
2. Про підготовку до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у 2019 році.

19.03.
10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

10.00

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

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.

19.03.20.03.
9.00

Проведення засідання районного методичного об’єднання завідувачів та
вихователів ЗДО “Педагогічна майстерня” (Заклади дошкільної освіти
м.Кобеляки).

20.03.
9.00

Проведення семінару-практикуму заступників директорів з навчальновиховної роботи, директорів ЗЗСО «Особливості організації освітнього
процесу в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»»
(с.Світлогірське, Світлогірська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. А.П.Біленка).

9.00

Проведення фестивалю «Козацький гарт» серед команд ЗОШ І-ІІІ ст. в
залік районної Спартакіади школярів (м.Кобеляки, дитячо-юнацька
спортивна школа).

10.00

Нарада з керівниками сільськогосподарських підприємств, фермерських
господарств, головами
місцевого самоврядування
за
участі
представників
Департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації з питань роз’яснення реалізації державних і
регіональних
програм
підтримки
сільськогосподарських
товаровиробників у 2019 році.

10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

14.00

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

21.03.
9.00

Проведення фестивалю «Козацький гарт» серед команд ЗОШ І-ІІ ст. в
залік районної Спартакіади школярів (м.Кобеляки, дитячо-юнацька
спортивна школа).

10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації у
Вільховатській сільській раді.

громадян

у

першого

заступника

голови

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

21.03.22.03.
10.00

Проведення обласних зональних змагань з футзалу серед команд дівчат
2004-2005 р.н. дитячо-юнацької спортивної школи (м.Кобеляки, дитячоюнацька спортивна школа).

23.03.
9.00

Проведення пробного ЗНО-2019 з української мови (Кобеляцький НВК
№1, ОЗ “Кобеляцький ліцей №2 імені Олеся Гончара”).

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

