Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 8 лютого 2016 року по 14 лютого 2016 року
08.02.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про виконання районною державною адміністрацією основних
антикорупційних заходів у 2015 році.
2. Про забезпечення регулярного та своєчасного підвезення учнів до
місць навчання та додому у 2015-2016 навчальному році.

14.00

Нарада за участю голови райдержадміністрації з перевізниками по
питанню організації пасажирських перевезень в районі пільгових
категорій населення.

09.02.
9.00

Проведення обласних змагань дитячо-юнацької футбольної ліги з
футзалу серед команд юнаків 2004 р.н. (м.Кобеляки, дитячо-юнацька
спортивна школа).

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.

10.02.
10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

10.00

Нарада у першого заступника голови райдержадміністрації за участю
представників районної ради, територіального підрозділу Управління
державної міграційної служби України у Полтавській області та органів
місцевого самоврядування щодо розширення повноважень органам
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних
послуг.

10.02.12.02.
19.00

Відкрита зимова першість Кобеляцької РО ВФСТ «Колос» з волейболу
серед 11 команд колективів фізкультури сільських громад району
(м.Кобеляки, спортивний зал Кобеляцької ЗОШ №2 та спорткомплексу
«Іскра»).

11.02.
9.00

Проведення обласних змагань дитячо-юнацької футбольної ліги з
футзалу серед команд юнаків 2005 р.н. (м.Кобеляки, дитячо-юнацька
спортивна школа).

10.00

Засідання організаційного комітету у першого заступника голови
райдержадміністрації щодо організації заходів з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав.

16.0017.00

«Гаряча» телефонна лінія за участі голови райдержадміністрації.

12.02.
10.00

Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації у Світлогірській
сільській раді.

10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації у Василівській сільській раді.

10.00

Заходи з нагоди відзначення 5-ї річниці створення громадського
об’єднання «Літератор» (м.Кобеляки, будинок дитячої та юнацької
творчості).

голови

14.00

Зустріч вихованців Кобеляцького районного будинку дитячої та
юнацької творчості із учасниками АТО “Герої рідного краю”
(м.Кобеляки, будинок дитячої та юнацької творчості).

13.02.14.02.
8.00

Зональні змагання кубка району з міні-футболу серед команд сільських
громад та виробничих колективів фізкультури (майданчики зі штучним
покриттям м.Кобеляки, смт.Білики, с.Світлогірське).
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