Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 01 квітня по 05 квітня 2019 року
01.04.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про стан реалізації Програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді у Кобеляцькому районі на 2016-2020 роки.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в управлінні
соціального захисту населення райдержадміністрації, Червоноквітівській
сільській раді за 2018 рік, в порівнянні з 2017 роком, перший квартал
2019 року 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».

02.04.
10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

13.30

Засідання Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛінфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією при 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.

03.04.
10.00

Засідання
міжвідомчої
райдержадміністрації.

10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

14.00

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

04.04.
9.00

Засідання організаційного комітету по питанню проведення масових
акцій з озеленення та благоустрою територій населених пунктів
Кобеляцького району.

10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації у
Комендантівській сільській раді.

координаційно-методичної

громадян

у

першого

ради

заступника

при
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16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі голови райдержадміністрації.
05.04.
9.00

Проведення засідання районної атестаційної комісії (зал засідань відділу
освіти).

10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації у Дашківській сільській раді.

11.00

Проведення районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді групової бесіди на тему: «Туберкульоз – це небезпечно», для
громадян, які перебувають на обліку в Кобеляцькій районній філії
Полтавського обласного центру зайнятості, як безробітні (м.Кобеляки,
Кобеляцька районна філія Полтавського обласного центру зайнятості).

Протягом

Проведення заходів з посилення охорони рибних запасів на водоймах

голови

тижня

району «Нерест-2019».

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

