Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 25 березня по 30 березня 2019 року
25.03.
9.00

Навчальний семінар для членів дільничних виборчих комісій з питань
організації та проведення виборів Президента України 31 березня 2019
року (м.Кобеляки, районний центр культури і дозвілля).

10.30

Розширене засідання колегії райдержадміністрації:
1. Звіт директора Кобеляцької районної філії Полтавського обласного центру
зайнятості про стан справ у галузі відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 21.08.2013 № 667 та від 09.10.2013 № 964.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2018 рік 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».
Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про проведення роботи щодо складання попередніх списків виборців
для звичайних виборчих дільниць Кобеляцького району.

14.00

Засідання
комісії
з
райдержадміністрації.

14.30

Координаційна рада служби у справах дітей при райдержадміністрації.

25.03.28.03.
9.00

Проведення очної сесії вчителів початкових класів, які працюватимуть за
новим Державним стандартом початкової освіти у 2020-2021 н. р. (1
день) (м.Кобеляки, районний методичний кабінет).

26.03.
10.00

Оперативно-розпорядча
нарада
у
заступника
голови
райдержадміністрації про хід проведення в районі заходів з посилення
охорони рибних запасів на водоймах району «Нерест-2019».

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.

питань

захисту

прав

дитини

при

Проведення засідань атестаційних комісій і рівня (шкільних) (заклади
загальної середньої освіти району).
27.03.
9.00

Проведення круглого столу для директорів шкіл та їх заступників, які
атестуються у 2019 р. на тему: «Успіхи і проблеми в реалізації планів
розвитку школи, проектів з науково-методичних проблем» (м.Кобеляки,
районний методичний кабінет, зал засідань).

10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

11.00

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.

14.00

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

28.03.

«Гаряча»

телефонна

лінія

за

участі

керівника

апарату

16.00-17.00 райдержадміністрації.
29.03.
9.00

Проведення ІІ очної сесії вчителів початкових класів, які працюватимуть
за новим Державним стандартом початкової освіти у 2020-2021 н.р. (1
день) (м.Кобеляки, районний методичний кабінет).

10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови Полтавської обласної
державної адміністрації Пругла О.Є.

30.03.
9.00

Чемпіонат Кобеляцького району з міні-футболу серед команд сільських
школярів (майданчики зі штучним покриттям смт.Білики, с.Бутенки,
с.Світлогірське, с.Канави).

10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

10.00

Чемпіонат Полтавської області обласної дитячо-юнацької спортивної школи
«Колос» з дзюдо серед команд юнаків та дівчат (м.Кобеляки, навчальновиховний комплекс №1, зал дзюдо).

15.30

Спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (м.Кобеляки, спортивний
зал дитячо-юнацької спортивної школи).

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

