Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 08 квітня по 13 квітня 2019 року
08.04.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про підготовку лісогосподарських підприємств і служб району до
весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 2019 року.
2. Про стан захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

09.04.
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.

14.00

Оперативно-розпорядча
нарада
у
заступника
голови
райдержадміністрації щодо підведення підсумків виконання районного
Плану заходів запобігання та протидії корупції структурними
підрозділами райдержадміністрації за І квартал 2019 року.

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.

09.04.10.04.
13.00

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

09.04.11.04.
10.00

Проведення обласних фінальних змагань з футзалу серед команд дівчат
2004-2005 р.н. дитячо-юнацької спортивної школи (м.Кобеляки,
ДЮСШ).

10.04.
9.00

Засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної
плати та зайнятості населення.

10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

11.00

Оперативно-розпорядча нарада у першого заступника голови
райдержадміністрації про хід проведення чергового призову громадян на
строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших
військових формувань весною 2019 року.

14.00

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

11.04.
10.00

Проведення турніру з футзалу до дня пам’яті М.А.Касьяна серед команд
юнаків 2007-2008 р.н. (м.Кобеляки, ДЮСШ).

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі першого заступника голови
райдержадміністрації.
12.04.
9.00

Проведення наради вчителів предмета «Захист Вітчизни» з питань
організації та проведення районного етапу гри «Сокіл» («Джура») та
навчально-польових зборів (зал засідань районного методичного
комітету).

10.00

Оперативно-розпорядча
нарада
у
заступника
голови
райдержадміністрації по питанню посилення охорони рибних запасів на
водоймах району та боротьби з браконьєрством в період проведення
заходів «Нерест-2019».

11.00

Оперативно-розпорядча нарада у першого заступника голови
райдержадміністрації про хід проведення чергового призову громадян на
строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших
військових формувань весною 2019 року.

13.00

Обласний огляд народної творчості «Де згода в сімействі», за участю
виконавців та аматорських колективів району, присвячений 250-річчю з
дня народження І.П.Котляревського (м.Кобеляки, районний центр
культури і дозвілля).

13.04.
10.00

Зональні змагання «Кубку відкриття району» з футболу пам’яті
М.Гордійка, серед команд колективів фізкультури сільських громад (села
Кобеляцького району за окремим графіком).

Протягом
тижня

Проведення заходів з посилення охорони рибних запасів на водоймах
району «Нерест-2019».

Керівник апарату
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