Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 03 вересня по 08 вересня 2018 року
03.09.

Проведення свята Першого дзвоника у загальноосвітніх школах району

03.09.
10.30

Щотижнева нарада у голови райдержадміністрації:

(за окремим (загальноосвітні школи району за окремим графіком).
графіком)

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у фінансовому
управлінні райдержадміністрації, Озерянській 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».
2. Про стан безпеки дорожнього руху в Кобеляцькому районі.

14.00

Оперативно-розпорядча
райдержадміністрації
райдержадміністрації.

04.09.
9.00

Засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної
плати та зайнятості населення.

10.00

Особистий прийом громадян у голови райдержадміністрації.

10.00

Оперативно-розпорядча
нарада
у
заступника
голови
райдержадміністрації по питанню проведення аудиту використання
земель сільськогосподарського призначення.

11.00

Засідання комісії з надання одноразової адресної допомоги потерпілим
(пораненим) військовослужбовцям, учасникам АТО та членам їх сімей,
які перебувають в скрутному становищі.

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.

05.09.
10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

14.00

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

06.09.
10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації у
Білицькій селищній раді.

по

нарада
у
питанню

громадян

у

керівника
планування

першого

заступника

апарату
роботи

голови

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі першого заступника голови
райдержадміністрації.
07.09.
10.00

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації у Вільховатській сільській раді.

голови

08.09.
9.00

Районна спартакіада серед команд колективів сільських громад з нагоди
Дня фізичної культури і спорту (м.Кобеляки, районний стадіон «Колос»).

16.00

Фінал кубка району з футболу серед команд колективів
фізкультури сільських громад (м.Кобеляки, районний стадіон

«Колос»).
Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

