Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 14 грудня по 20 грудня 2015 року
14.12.
10.00

Районні заходи по вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.

10.30

1.
Про проект Програми економічного і соціального розвитку
Кобеляцького району на 2016 рік.
2.
Про стан проходження опалювального сезону 2015-2016 року в
закладах освіти, охорони здоров’я, культури Кобеляцького району.
3.
Про стан виконання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів за 11 місяців 2015 року.

15.12.
09.00

Проведення семінару вихователів дошкільних навчальних закладів
району на тему: “Особливості організації навчально-виховного процесу
в різновіковій групі” (дошкільні навчальні заклади с.Бутенки та
с.Бережнівка).

09.00

Презентаційний захід вчителя Бутенківської ЗОШ Дриги М.В. на тему:
“Навчально-методичний комплекс “Захист Вітчизни” як освітньовиховне середовище формування особистості старшокласників”
(Бутенківська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

9.00

Спільне засідання Міжвідомчої координаційної ради з гендерних
питань та проблем сім’ї при райдержадміністрації, ради з питань
молодіжної
політики,
Кобеляцької
районної
міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

10.00

Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації.

10.00

Оперативно-розпорядча нарада у заступника голови райдержадміністрації з питання: «Про стан оплати праці працівників
сільськогосподарських підприємств району».

11.00

Оперативно – розпорядча нарада у заступника голови райдержадміністрації з питання: «Про підсумки виконання заходів з попередження
корупції за грудень 2015 року керівниками управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів райдержадміністрації».

14.00

Засідання комісії з питань надання населенню пільг та субсидій на
вішкодування 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.

14.00

Засідання колегії відділу освіти райдержадміністрації (м.Кобеляки, зал
засідань відділу освіти райдержадміністрації)

16.12.
10.00

Особистий прийом громадян керівником апарату райдержадміністрації.

10.00

Кущовий навчальний семінар з питань розвитку співробітництва
територіальних громад (м.Кобеляки, зал засідань райдержадміністрації).

17.12.
09.00

Засідання Комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації.

09.00

Проведення районних змагань із баскетболу серед команд юнаків у
залік районної Спартакіади школярів (м.Кобеляки, дитячо-юнацька
спортивна школа).

09.30

Засідання Координаційної ради у справах дітей при райдержадміністрації.

10.00

Особистий
прийом
райдержадміністрації.

10.00

Оперативно – розпорядча нарада у заступника голови райдержадміністрації з питання: «Про виконання наказу Міністерства Регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 24.04.2015 року № 79 «Про затвердження Порядку прийняття в
експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних
(садових) житлових будинків , садових, дачних будинків, господарських
(присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і
споруд сільськогосподарського призначення І та ІІ категорій складності,
які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт».

15.00

Навчання державних службовців райдержадміністрації (м.Кобеляки, зал
засідань райдержадміністрації).

16.00-17.00

«Гаряча» телефонна лінія за участі голови райдержадміністрації.

14-17.12.

Проведення Першості України з футзалу серед дітей 2007 р.н.
(м.Кобеляки, дитячо-юнацька спортивна школа).

18.12.
10.00

Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації в Орлицькій
сільській раді.

10.00

Виїзний прийом громадян першим заступником голови райдержадміністрації у Червоноквітівській сільській раді.

12.00

Заходи до Дня Святого Миколая.

19-20.12.
09.00

громадян

першим

заступником

голови

Відкрита зимова першість Кобеляцької РО ВФСТ «Колос»
з міні-футболу серед команд колективів фізкультури сільських
громад району (майданчики зі штучним покриттям в м.Кобеляки,
смт.Білики, смт.Світлогірське).

Керівник апарату
райдержадміністрації

В.Л.Олєйнікова

