Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 23 вересня по 28 вересня 2019 року
23.09.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
23.12.2015 року №645 «Про затвердження плану заходів щодо створення
в області безбар`єрного життєвого середовища для людей з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення на 2016-2020 роки».
2. Про роботу відділу статистики у Кобеляцькому районі.

23.09.25.09.

Книжкова виставка до 76-ї річниці визволення Кобеляччини та
Полтавщини від нацистських окупантів (м.Кобеляки, центральна
районна бібліотека).

24.09.
9.00

Засідання комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації
(зал засідань).

9.30

Районні змагання з орієнтування на місцевості «Азимутальне коло» та
відкрита першість серед учнівської молоді з велосипедного туризму на
дистанції «Тріал», присвячений Всесвітньому дню туризму (м.Кобеляки,
берег р.Ворскла в районі Дніпровського мосту).

10.00

Нарада у виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації по
питанню співробітництва та об’єднання громад як шлях до сталого
розвитку регіону.

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.

15.30

Проведення навчання для державних службовців апарату, управлінь,
відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації
(зал засідань).

25.09.
9.00

Оперативно-розпорядча нарада у виконуючого обов’язки
райдержадміністрації: «Про хід сівби озимих культур».

9.00

Проведення засідання творчої групи фахівців психологічної служби
«Створення корекційно-розвивальних програм для роботи з дітьми з
особливими
потребами»
(зал
засідань
відділу
освіти
райдержадміністрації).

10.00

Урочисті заходи та покладання квітів до пам’ятника Скорботної матері з
нагоди 76 – ї річниці визволення Кобеляччини та Полтавщини від
нацистських окупантів (м.Кобеляки, пам’ятник Скорботної матері).

10.30

Особистий прийом
райдержадміністрації.

14.00

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

14.00

Засідання громадської ради при райдержадміністрації (зал засідань).

26.09.
9.00

Проведення освітньої експедиції до Кобеляцького районного музею
літератури та мистецтва ім.Олексія Кулика; шкільної світлиці Павла
Загребельного (Солошинська ЗОШ І-ІІ ступенів) «Місток пам’яті Павла
Загребельного: краєзнавчий аспект» (Кобеляцький районний музей

громадян

у

виконуючого

обов’зки

голови

голови

літератури та мистецтва ім.Олексія Кулика; Солошинська ЗОШ І-ІІ ст.).
10.00

Проведення засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з
правової освіти населення при райдержадміністрації.

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі виконуючого обов’язки голови
райдержадміністрації.
27.09.
9.00

Проведення 1-го дня другої очної сесії вчителів початкових класів, які
працюватимуть у 2021-2022 навчальному році у перших класах (зал
засідань відділу освіти райдержадміністрації).

28.09.
16.00

Чемпіонат та першість району з футболу серед команд колективів
фізкультури сільських громад (села Кобеляцького району за окремим
графіком).

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

