Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 09 вересня по 14 вересня 2019 року
09.09.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у фінансовому
управлінні райдержадміністрації, Василівській сільській раді за 2018 рік,
в порівнянні з 2017 роком, перше півріччя 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».
2. Про осучаснення пенсій у 2019 році в рамках проведення пенсійної
реформи.

10.09.
10.00

Оперативно-розпорядча нарада у заступника голови райдержадміністрації по питанню організації чергового призову на військову службу
до Збройних Сил України та інших військових формувань.

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

День відкритих дверей у будинку дитячої та юнацької творчості імені
М.А.Касьяна.

15.00

Проведення чергового туру дитячо-юнацької футбольної ліги області
серед команд дітей 2010 р.н. (м.Кобеляки, районний стадіон “Колос”).

11.09.
9.00

Проведення інструктивно-методичної наради фахівців психологічної
служби та педагогічних працівників, відповідальних за інклюзивну
форму навчання закладів загальної середньої освіти (зал засідань
районного методичного кабінету).

10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

14.00

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

12.09.
8.30

Проведення інструктивно-методичної наради заступників директорів з
виховної роботи, керівників шкільних методоб’єднань класних
керівників, педагогів-організаторів (зал засідань районного методичного
кабінету).

15.00

День відкритих дверей у районній станції юних туристів (м.Кобеляки,
мікрорайон Заворскло).

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі виконуючого обов’язки голови
райдержадміністрації.
14.09.
10.00

Міжрегіональний туристичний фестиваль-ярмарок «Все буде туризм»
(с.Світлогірське Кобеляцького району).

Чемпіонат та першість району з футболу серед команд колективів
фізкультури сільських громад (села Кобеляцького району за окремим
графіком).
Керівник апарату
райдержадміністрації
В.Л.Олєйнікова

16.00
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