Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 04 листопада по 09 листопада 2019 року
04.11.
10.30

Щотижнева
нарада
райдержадміністрації:

у

виконуючого

обов’язки

голови

1. Про стан виконання заходів з імунопрофілактики та захисту населення
району від інфекційних хвороб.
Про підсумки роботи із зверненнями громадян у секторі економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Григоро-Бригадирівській
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».
05.11.
10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

громадян

у

виконуючого

обов’язки

11.00

Оперативно-розпорядча нарада у втконуючого обов’язки голови
райдержадміністрації по питанню виконання районного Плану заходів
запобігання та протидії корупції структурними підрозділами
райдержадміністрації за 9 місяців 2019 року.

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.

06.11.
9.00

Проведення районного форуму лідерів учнівського самоврядування
“Самореалізація – крок до розвитку особистості: Робота учнівського
самоврядування у проектній діяльності” (м.Кобеляки, будинок дитячої та
юнацької творчості ім.М.А.Касьяна).

10.00

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

10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

14.00

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

07.11.
10.00

Виїзний
прийом
громадян
виконуючим
райдержадміністрації у Жуківській сільській раді.

обов’язки

голови

голови

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі виконуючого обов’язки голови
райдержадміністрації.
08.11.
10.00

Оперативно-розпорядча нарада у виконуючого обов’язки голови
райдержадміністрації по питанню проведення чергового призову
громадян України на строкову військову службу восени 2019 року.

11.00

Проведення працівниками Кобеляцького районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді групової бесіди з громадою в
Бутенківській ОТГ по питанню: «Патронат над дитиною» (с.Бутенки).

09.11.

Заходи з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури
та аматорів народного мистецтва.

09.11.
13.00

Супер-кубок району з футболу (м.Кобеляки, районний стадіон «Колос»).

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

