Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 11 квітня 2016 року по 16 квітня 2016 року
11.04.
9.00

Проведення зональних змагань з футболу серед команд юнаків ЗОШ І-ІІ
ступенів в залік районної Спартакіади школярів. Група А. (Кобеляцька
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2).

10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про стан виплати заробітної плати та стан розрахунків за енергоносії
установами і організаціями, що фінансуються з районного бюджету в
І кварталі 2016 року.
2. Про організацію виконання Указу Президента України від 14.12.2015
№ 702/2015 «Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи».

14.00

Оперативно-розпорядча нарада у керівника апарату райдержадміністрації
щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації
від 04.04.2016р. №137 «Про використання порталу державних послуг
іGov.org.ua».

12.04.
9.00

Проведення зональних змагань з футболу серед команд юнаків ЗОШ І-ІІ
ступенів в залік районної Спартакіади школярів. Група Б. (Кобеляцька
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2).

10.00

Нарада у заступника голови райдержадміністрації з керівниками управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації щодо
підбиття підсумків по виконанню заходів з попередження корупції за І
квартал 2016 року.

13.00

Засідання районного штабу з організації оздоровлення та відпочинку
дітей у першого заступника голови райдержадміністрації.

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.

13.04.
9.00

Засідання
комісії
з
райдержадміністрації.

9.00

Засідання районного штабу по проведенню двомісячника охорони
рибних запасів у період нересту риби 2016 року у заступника голови
райдержадміністрації.

10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

10.00

Проведення обласних зональних змагань із футболу серед команд юнаків
2003-2004 р.н. дитячо-юнацької спортивної школи (Кобеляцький НВК
№1).

14.04.
9.00

Проведення фінальних змагань із футболу серед команд юнаків ЗОШ І-ІІІ
ступенів у залік районної Спартакіади школярів (Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2).

16.0017.00

«Гаряча» телефонна лінія за участі першого заступника голови
райдержадміністрації.

15.04.
9.00

Проведення фінальних змагань із футболу серед команд юнаків ЗОШ І-ІІ
ступенів у залік районної Спартакіади школярів (Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2).

питань

захисту

прав

дитини

при

10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації у Канавській сільській раді.

16.00

Проведення звітного концерту районного будинку дитячої та юнацької
творчості ім. М.А.Касьяна (м.Кобеляки, районний центр культури та
дозвілля).

19.00

Проведення змагань з волейболу «Суперкубок» (м.Кобеляки дитячоюнацька спортивна школа).

16.04.
10.00

Фінальні змагання розіграшу «Кубку відкриття» з футболу сезону 2016
року серед команд колективів фізкультури сільських громад району
присвячений пам'яті Гордійка М.І. (Кобеляцький район, с. Павлівка, с.
Іванівка).

16.04.

Проведення Всеукраїнського дня довкілля.

Протягом
тижня

Проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець».

Протягом
тижня

Проведення двомісячника з благоустрою та озеленення на території
Кобеляцького району.

Протягом
тижня

Проведення заходів з посилення охорони рибних запасів на водоймах
району «Нерест-2016».

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 32702

голови

В.Л.Олєйнікова

