Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 28 жовтня по 02 листопада 2019 року
28.10.
10.30

Розширене засідання колегії райдержадміністації:
1. Про хід виконання районної комплексної Програми профілактики
правопорушень на 2016-2020 роки за 9 місяців 2019 року.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 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».

11.30

Урочисті заходи та покладання квітів з нагоди відзначення 75-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників (м.Кобеляки,
пам’ятник Скорботній Матері).

12.00

Покладання квітів з нагоди 10-ї річниці вшанування пам’яті Народного
лікаря України Касьяна М.А. (м.Кобеляки, пам’ятник М.А.Касьяну).

15.00

Заходи з нагоди 10-ї річниці вшанування пам’яті Народного лікаря України
Касьяна М.А. (м.Кобеляки, будинок дитячої та юнацької творчості
ім.М.А.Касьяна).

Протягом
дня

Книжкова виставка з нагоди відзначення 75-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників (м.Кобеляки, центральна районна
бібліотека).

29.10.
9.00

Проведення виїзного семінару-практикуму керівників закладів загальної
середньої освіти (Василівська, Вільховатська ЗОШ І-ІІ ступенів,
Дашківська, Орлицька, Придніпрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

10.00

Оперативно – розпорядча нарада у виконуючого обв’язки голови
райдержадміністрації по питанню підготовки до проведення свята Дня
працівника сільського господарства 2019.

11.00

Засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат.

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.

30.10.
10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

10.00

Участь у другому пленарному засіданні тридцять першої сесії районної
ради сьомого скликання.
Засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування (зал
засідань).

14.00

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

31.10.
«Гаряча»
телефонна
16.00-17.00 райдержадміністрації.
01.11.

лінія

за

участі

керівника

апарату

Проведення засідання творчої групи вчителів суспільно-гуманітарного

9.00

циклу «Інноваційна діяльність та освітні проекти» (м.Кобеляки, зал
засідань районного методичного кабінету).

02.11.
15.00

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

