Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 18 грудня по 24 грудня 2017 року
18.12.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про підготовку та проведення зимових шкільних канікул,
Новорічних та Різдвяних свят у закладах освіти та культури району.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у секторі
економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Вільховатській
сільській раді 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».
3. Про роботу з військового обліку на території Кобеляцького району
у 2017 році та завдання на 2018 рік.

19.12.
9.00

Засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення при райдержадміністрації.

9.00

Проведення змагань з баскетболу команд юнаків ЗОШ І-ІІІ ступенів в
залік районної Спартакіади школярів (м.Кобеляки, дитячо-юнацька
спортивна школа).

10.00

Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації.

10.00

Засідання районної Координаційної ради з питань протидії туберкульозу,
ВІЛ-інфекції СНІДу та боротьби з наркоманією.

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.

20.12.
10.00

Особистий прийом громадян керівником апарату райдержадміністрації.

10.00

Оперативно
–
розпорядча
нарада
у
райдержадміністрації
щодо
підведення
агропромислового комплексу району за 2017 рік.

10.00

Президія та засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету
(зал засідань).

14.00

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

21.12.
10.00

Особистий
прийом
райдержадміністрації.

10.00

Участь у сесії районної ради (зал засідань).

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації у
Придніпрянській сільській раді.

16.0017.00

Гаряча» телефонна лінія за участі керівника апарату райдержадміністрації.

23.12.24.12.
9.00

Відкрита першість Кобеляцької РО ВФСТ «Колос» з міні-футболу
(майданчики зі штучним покриттям м.Кобеляки, смт.Білики,
с.Світлогірське).
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Засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної
плати та зайнятості населення.

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

