Основні заходи Кобеляцької райдержадміністрації
з 24 вересня по 29 вересня 2018 року
24.09.
10.30

Розширене засідання колегії райдержадміністрації:
1. Про підсумки збирання ранніх зернових в господарствах району та
хід формування ресурсів продовольчого зерна.
2. Про підсумки проведення
влітку 2018 року.

оздоровлення та відпочинку дітей

14.00

Комісія з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації.

14.30

Координаційна рада у справах дітей при райдержадміністрації.

25.09.
10.00

Оперативно-розпорядча
нарада
у
керівника
апарату
райдержадміністрації з питань організації забезпечення повноти,
цілісності, захисту та безпеки персональних даних Державного реєстру
виборців.

10.00

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

10.00

Урочисті заходи та покладання квітів до пам’ятника Скорботної матері з
нагоди 75 – ї річниці визволення Полтавщини та Кобеляччини від
нацистських окупантів (м.Кобеляки, Алея Слави).

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.

26.09.
9.00

Проведення інструктивно-методичної наради «Підготовка та проведення
І етапу обласної спартакіади серед допризовної молоді ЗЗСО І-ІІІ
ступенів району у 2018-2019 н.р.» (зал засідань районного методичного
кабінету).

9.00

Проведення легкоатлетичного чотириборства «Дружба» в залік районної
Спартакіади школярів серед ЗОШ І-ІІ ступенів (м.Кобеляки, стадіон
«Колос»).

10.00

Засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення при
райдержадміністрації.

10.00

Особистий прийом громадян у заступника голови райдержадміністрації.

10.00

Засідання Президії та постійних комісій районної ради (зал засідань).

14.00

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

14.00

Засідання громадської ради при райдержадміністрації (зал засідань).

27.09.
9.00

Проведення легкоатлетичного чотириборства «Дружба» в залік районної
Спартакіади школярів серед ЗОШ І-ІІ ступенів (м.Кобеляки, стадіон
«Колос»).

9.30

Проведення районних змагань з орієнтування на місцевості серед
школярів “Азимутальне коло” та Відкритої першості районної станції
юних туристів з фігурного водіння велосипеда серед школярів
(м.Кобеляки, м-н Заворскло).

16.00-17.00 «Гаряча» телефонна лінія за участі голови райдержадміністрації.
28.09.
10.00

Участь у сесії районної ради (зал засідань).

29.09.
16.00

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

