Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 20 серпня по 24 серпня 2018 року
20.08.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:
1. Про роботу районної призовної комісії для призову громадян України
на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших
військових формувань.
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у секторі культури і
туризму райдержадміністрації, Марківській сільській раді за 2017 рік, в
порівнянні з 2016 роком, та перше півріччя 2018 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».

13.00

Засідання районного штабу з організації оздоровлення та відпочинку
дітей району.

14.00

Засідання
комісії
з
райдержадміністрації.

21.08.
10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

13.00

Спільне засідання ради з питань молодіжної політики та міжвідомчої
координаційної ради з гендерних питань та проблем сім’ї при
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.

22.08.
10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

14.00

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

23.08.
9.00

Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.

11.00

Бесіда-тренінг для безробітних громадян на тему: «Туберкульоз – це
небезпечно» (Кобеляцька районна філія Полтавського обласного центру
зайнятості).

16.00-17.00 «Гаряча»
телефонна
райдержадміністрації.
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24.08.
09.00

Районні
змагання
серед
команд
колективів фізкультури
сільських громад з пляжного волейболу,шахів, настільного тенісу
присвячені Дню Незалежності України ( м.Кобеляки, міські
пляжі, районний стадіон «Колос»,спортивний зал НВК №1 ).

10.00

Урочисті заходи (святкова хода, парад вишиванок, концерт) з нагоди
відзначення 27-ї річниці незалежності України.

15.30

Півфінальні змагання «Кубку району» з футболу серед команд
колективів фізкультури сільських громад (м.Кобеляки, районний
стадіон «Колос»).

Протягом

Тематичні книжкові виставки до 27-ї річниці Незалежності України

тижня

(бібліотечні заклади району).

Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

