Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 17 вересня по 22 вересня 2018 року
17.09.
10.30

Щотижнева
нарада
райдержадміністрації:

у

виконуючої

обов’язки

голови

1. Про роботу районної робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення.
2. Про стан фінансування бюджетних програм та результативні
показники їх виконання.
14.00

Засідання оргкомітету з питань відзначення 75-річниці визволення
Полтавщини і Кобеляччини та участі у Всеукраїнській Естафеті Пам’яті
«Слава визволителям України».

18.09.
10.00

Участь у обласному кущовому семінарі для сільських, селищних голів,
депутатів місцевих рад, посадових осіб органів місцевого
самоврядування, державних службовців органів виконавчої влади,
територіальних органів центральних органів виконавчої влади
Кобеляцького, Козельщинського, Ново-Санжарського районів на тему:
«Актуальні питання розвитку правової спроможності територіальних
громад на Полтавщині» (зал засідань).

10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

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

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.

19.09.
10.00

Особистий прийом громадян у керівника апарату райдержадміністрації.

14.00

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

20.09.
10.00

Особистий прийом
райдержадміністрації.

10.00

Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації у
Бродщинській сільській раді.

14.00

Нарада у керівника апарату райдержадміністрації по питанню
оприлюднення публічної інформації районної державної адміністрації у
формі відкритих даних.

16.00-17.00 «Гаряча»
телефонна
райдержадміністрації.
21.09.
10.00

громадян

громадян

лінія

у

у

за

виконуючої

першого

участі

обов’язки

заступника

голови

голови

керівника

апарату

Виїзний
прийом
громадян
першим
заступником
райдержадміністрації у Підгорянській сільській раді.

голови

Зведений тематичний урок із української музичної літератури, з нагоди
75 – ї річниці визволення Полтавщини та Кобеляччини від нацистських
окупантів (м.Кобеляки, дитяча музична школа).
22.09.
17.00

Чемпіонат та першість Кобеляцького району з футболу серед
команд колективів фізкультури сільських громад (села району за

окремим графіком).
Керівник апарату
райдержадміністрації
Онищенко 3 27 02

В.Л.Олєйнікова

