Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 11 січня 2016 року по 17 січня 2016 року
11.01.
9.00

Президія районної ради та засідання постійних комісій районної ради
(зал засідань).

10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про стан розрахунків за оренду земельних та майнових часток
(паїв) в сільськогосподарських та фермерських господарствах району за
2015 рік.
2. Про підсумки роботи управління Пенсійного фонду України в
Кобеляцькому районі по погашенню заборгованості зі сплати страхових
внесків у 2015 році.

11.01.13.01.
13.00

Проведення першого туру Чемпіонату України з футзалу серед команд
дівчат 1999-2000 р.н. (м.Кобеляки, дитячо-юнацька спортивна школа).

12.01.
9.00

Оперативно-розпорядча нарада у першого заступника голови
райдержадміністрації по питанню підведення підсумків виконання
заходів з попередження корупції за 2015 рік керівниками управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

10.00

Участь у сесії районної ради (зал засідань).

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.

13.01.

Нарада у голови райдержадміністрації за участю заступників голови
райдержадміністрації, міського, селищного та сільських голів щодо
роз’яснення положень Закону України «Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в
Україні та заборону пропаганди їх символіки» (зал засідань).

10.00

Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації.

14.01.
9.00

Засідання комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації.

16.0017.00

«Гаряча» телефонна лінія за участі голови райдержадміністрації.

15.01.
10.00

Нарада у першого заступника голови райдержадміністрації по питанню
підведення підсумків виконання районної комплексної Програми
профілактики правопорушень за 2011-2015 роки.

14.00

Нарада у заступника голови райдержадміністрації по питанню ліквідації
снігових заметів та ожеледиці на території Кобеляцького району.

19.00

Відкрита зимова першість Кобеляцької РО ВФСТ «Колос» з волейболу
серед 11 команд колективів фізкультури сільських громад району
(м.Кобеляки, спортивні зали Кобеляцької загальноосвітньої школи №2 та
спорткомплексу «Іскра»).

16.01.
9.00

Особисто-командна першість Кобеляцького району з гирьового спорту
серед команд колективів фізичної культури (м.Кобеляки, спортивний зал
Кобеляцького державного професійно-технічного навчального закладу
«Професійний аграрний ліцей»).

9.00

Командна першість району з шашок серед команд колективів фізичної
культури (м.Кобеляки, адмінприміщення стадіону «Колос»).

16.01.17.01.
9.00

Відкрита зимова першість Кобеляцької РО ВФСТ «Колос» з мініфутболу серед 33 команд колективів фізкультури сільських громад
району (м.Кобеляки, смт.Білики, с.Світлогірське, майданчики зі штучним
покриттям).
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