Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 15 квітня по 21 квітня 2019 року
15.04.
9.00

Проведення змагань із легкоатлетичного кросу ЗОШ І-ІІ ступенів у залік
районної Спартакіади школярів (м.Кобеляки, районний стадіон
«Колос»).

10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про проведення двомісячника озеленення, чистоти та благоустрою в
населених пунктах Кобеляцького району.
2. Про стан виплати заробітної плати та стан розрахунків за енергоносії
установами і організаціями, що фінансуються з районного бюджету за І
квартал 2019 року.

16.04.
10.00

Особистий прийом громадян у голови 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.

15.00

Урочисте відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям в
м.Кобеляки.

16.04.17.04.

Проведення обласних зональних змагань із футболу серед команд юнаків
2002-2003 р.н. в залік обласної Спартакіади школярів (м.Кобеляки, НВК
№1).

17.04.
10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

10.00

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.

10.00

Урочисте відкриття меморіальної дошки бійцю Бокочу О.С. загиблому
під час участі в антитерористичній операції на Сході України
(с.Бродщина, Бродщинська ЗОШ І-ІІ ступенів).

14.00

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

18.04.
10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації у
Красненській сільській раді.

16.00-17.00 «Гаряча»
телефонна
райдержадміністрації.
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19.04.
9.00

Проведення змагань із футболу ЗОШ І-ІІ ступенів у залік районної
Спартакіади школярів (м.Кобеляки, опорний заклад «Кобеляцький ліцей
№2»).

10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
райдержадміністрації у Жуківській сільській раді.

заступником

голови

20.04.
10.00

Фінальні змагання «Кубку відкриття району» з футболу пам’яті
М.Гордійка, серед команд колективів фізкультури сільських громад
(с.Іванівка).

Протягом
тижня

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

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

