Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 07 жовтня по 12 жовтня 2019 року
07.10.
10.30

Щотижнева
нарада
у
виконуючого
обов’язки
голови
райдержадміністрації:
1. Про стан виплати заробітної плати та стан розрахунків за енергоносії
установами і організаціями, що фінансуються з районного бюджету за 9
місяців 2019 року.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у секторі житловокомунального
господарства,
інфраструктури,
будівництва,
містобудування та архітектурирайдержадміністрації, Вільховатській
сільській раді за 2018 рік, в порівнянні з 2017 роком, та дев’ять місяців
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».

08.10.
9.00

Проведення районного етапу обласного математичного конкурсу
ім.М.В.Остроградського (зал засідань районного методичного кабінету).

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.

09.10.

Проведення чергового туру дитячо-юнацької футбольної ліги області
серед команд «Лідер-2007» - КЗ ПДЮСШ «Молодь-2007» (Опорний
заклад «Кобеляцький ліцей №1»).

09.10.
10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

11.00

Засідання робочої групи з питань проведення переговорів з власниками
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них
розміщені, які підлягають викупу або примусовому відчуженню для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

14.00

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

10.10.
9.00

Проведення змагань із легкої атлетики в залік районної Спартакіади
школярів (м.Кобеляки, районний стадіон «Колос»).

громадян

у

виконуючого

обов’зки

голови

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі виконуючого обов’язки голови
райдержадміністрації.
11.10.
9.00

Проведення І етапу спартакіади серед допризовної молоді ЗЗСО
Кобеляцького району (м.Кобеляки, районний стадіон «Колос»).

11.10.

Заходи з нагоди відзначення Дня Захисника України та Дня українського
козацтва.

12.10.
16.00

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

Керівник апарату
райдержадміністрації

В.Л.Олєйнікова

Онищенко 3 27 02

