Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 06 травня по 11 травня 2019 року
06.05.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства району в
осінньо-зимовий період 2018-2019 років та завдання з підготовки
житлово-комунального господарства та підприємств району до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в службі у справах
дітей райдержадміністрації, Шенгурівській 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».

Протягом
дня

Книжкова виставка з нагоди відзначення Дня пам’яті і примирення та 74-ї
річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (м.Кобеляки,
центральна районна бібліотека).

07.05.
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.

08.05.
9.00

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

10.00

Урочистий мітинг з нагоди відзначення в районі Дня пам’яті і примирення
та 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні 1941-1945
років (м.Кобеляки Алея Слави).
Тематичний урок присвячений Дню пам’яті і примирення (м.Кобеляки,
дитяча музична школа).
Виїзний концерт аматорського народного хору «Ветеран» у с.Василівка з
нагоди відзначення в районі Дня пам’яті і примирення (с.Василівка).

14.00

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

10.05.
10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації у Золотарівській сільській раді.

11.05.
16.00

«Кубок району» з футболу 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».

Виконуючий обов’язки
керівника апарату
райдержадміністрації
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