Додаток 1
до розпорядження 
міського голови
від 28.12.2011р. №2377-01р


ПЕРЕЛІК
підшефних військових  закладів,  що закріплені за управлінням освіти та науки Одеської міської ради

Вид Збройних сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, телефон
Департамент науки та освіти Міністерства оборони України.

Одеський  ліцей            з посиленою  військово-фізичною підготовкою 
(Фонтанська
 дорога, 14)
полковник запасу 
Додул 
Володимир Олексійович
тел. 746-61-63, 68-63-67

Т.в.о. керуючої справами 	                                                        О. Павлова		
























Додаток 2
до розпорядження 
міського голови
від 28.12.2011р. №2377-01р
 
ПЕРЕЛІК
підшефних військових  частин та підрозділів, 
що закріплені за Київською
районною адміністрацією Одеської міської ради

№
з/п
Вид Збройних сил
України

Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, телефон
1.
Повітряні сили Збройних сил  України. 
Повітряне командування “Південь” 
А 2800 “д”
зенітний ракетний дивізіон
(вул. Дача Ковалевського, 127)
підполковник
Бурлака 
Сергій Валентинович
 

2.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
2138
прикордонний загін
(вул. Левітана, 113)
полковник
Васильківський Владислав Станіславович
тел. 719-21-81
кмт. 761-96-90


9997
окрема авіаескадрилья
(вул. Левітана, 113)
підполковник
Забродоцький
Артем Олександрович 
3.
Військово-Морські сили Збройних сил України. 
Західна військово- морська база              ВМС України
А2408
20-й район спостереження
(Маячний пров., 5)
капітан 2 рангу
Баюра Валентин Валентинович

4.
Сухопутні війська Збройних сил України.

Військова академія
(Фонтанська
 дорога, 10)

в.о. начальника академії
генерал-майор
Сиротинко Анатолій 
Миколайович
кмт. 63-76-60
черг.тел.  63-05-60


Т.в.о. керуючої справами                      			    		О. Павлова



Додаток 3
до розпорядження 
міського голови
від 28.12.2011р. №2377-01р

ПЕРЕЛІК
підшефних військових  частин та підрозділів, що закріплені за Малиновською районною адміністрацією Одеської міської ради

№
з/п
Вид Збройних сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, телефон
1.
Сухопутні війська Збройних сил України.
Південне оперативне командування
А 1785 
363 окремий батальйон управління 
(вул. Спартаківська, 2)
 підполковник
 Наддол 
 Костянтин Іванович
 черг.тел. 701-71-87
2.
Повітряні сили Збройних сил  України. 
Повітряне командування “Південь” 
А 2171
полк зв’язку
(Овідіопольська         дорога, 8)
 полковник 
 Лабунець Вадим 
 Олександрович 
кмт. 732-62-94


А 1620
радіотехнічна бригада
(2-й Лазуровий пров., 2)
 полковник 
 Горло Костянтин  
 Миколайович
 кмт. 39-14-15 
3.
Сухопутні війська Збройних сил України

Військова академія
(Фонтанська
 дорога, 10)
 в.о. начальника академії
 генерал-майор
 Сиротинко Анатолій 
 Миколайович
 кмт. 63-76-60
 черг.тел. 63-05-60
4.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
2138
Відділ прикордонної служби
"Одеса-аеропорт"
"Міжнародний аеропорт "Одеса"
 старший лейтенант 
 Шульга Ігор Сергійович
 роб.тел. 39-16-52
 черг.тел. 39-34-70
 
Т.в.о. керуючої справами            				                      О. Павлова





Додаток 4
до розпорядження 
міського голови
від 28.12.2011р. №2377-01р
 

ПЕРЕЛІК
підшефних військових  частин та підрозділів, 
що закріплені за Приморською
районною адміністрацією Одеської міської ради

Вид Збройних сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, підрозділу телефон
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
1485
корабель морської охорони „П.Державін”
(вул. Приморська, 37
(Потапівський мол)
 капітан 3 рангу
 Жердєв Костянтин 
 Владиславович
кмт.729-38-28 
 додатково 71-01

1485
загін морської охорони
(вул. Приморська, 37)

 капітан 1 рангу
 Дуков Дмитро  
 Федорович
 роб.тел. 30-97-57
 кмт. 729-38-28     

1485
катер морської охорони "Одеса"
(вул. Приморська, 37
(Потапівський мол)
 капітан-лейтенант
 Макєєв Андрій 
 Володимирович
 

2524
клінічний госпіталь Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України
(вул. Черняховського, 6)
 полковник м/с
 Попов
 Юрій Дмитрович
черг.тел. 748-12-20

2138
відділ прикордонної служби "Одеса"
(Одеський морський торговельний порт)
 майор
 Лаврентьєв Сергій
 Анатолійович
 черг.тел. 729-35-96

Т.в.о. керуючої справами 	                                                    О. Павлова


Додаток 5
до розпорядження 
міського голови
від 28.12.2011р. №2377-01р

ПЕРЕЛІК
підшефних військових  частин та підрозділів, 
що закріплені за Суворовською
районною адміністрацією Одеської міської ради

№
з/п
Вид Збройних сил
України
Номер військової частини, адреса
(м. Одеса)
Командир військової частини, телефон
1.
Державна прикордонна служба України.
Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України
1485
корабель морської охорони “Поділля”
(вул. Приморська, 37
(Потапівський мол)
 капітан 3 рангу
 Кузін Петро            Миколайович
 кмт. 729-38-28  
 додатково 71-03
2.
Військова служба правопорядку Збройних сил України.
Південне територіальне управління військової служби правопорядку 
А1495
рота Військової служби правопорядку
(вул. Спартаківська, 2)
 капітан
 Сурков Максим  Олександрович

3.
Військово-Морські сили Збройних сил України. 
Західна військово- морська база ВМС України
А 2238
(вул. Приморська, 26)
 капітан 1 рангу
 Хачатуров
 Карен  Ервандович
 тел. 723-64-38


А 2951
дивізіон катерів
(вул. Приморська, 26)
 капітан 3 рангу
 Кодимський
 Роман Миколайович 


катер "Південний" військової частини 
А 2951
(вул. Приморська, 26)
 мічман 
 Сіньов Антон  
 Євгенович



Т.в.о. керуючої справами 	    				                   О. Павлова




Додаток 6
до розпорядження 
міського голови
від 28.12.2011р. №2377-01р

ПЕРЕЛІК
посадових осіб виконавчого комітету та виконавчих органів 
Одеської міської ради, які безпосередньо залучаються 
до організації  шефської роботи та 
військово-патріотичного виховання

Ільченко 
Микола Степанович	

- заступник міського голови;
Павлова
Олена Олегівна	

- заступник міського голови;
Бедрега
Світлана Миколаївна   

Бєланов
Ігор Іванович       
- директор департаменту фінансів  
Одеської міської ради;

- начальник управління з фізичної
культури та спорту Одеської міської
ради;   

Зубов 
Григорій Іванович 




Мурадян 
Рафаель Маратович             


Поздняков 
Іван Васильович

Синятинський
Сергій Анатолійович


Сошенко 
Олександр Васильович
- в.о. директора департаменту  
оборонної   роботи, цивільної оборони, 
взаємодії з правоохоронними
органами та МНС Одеської міської    
ради;  
 
- начальник управління розвитку 
споживчого ринку та захисту прав 
споживачів Одеської міської ради;

- директор департаменту комунальної
власності Одеської міської ради;

- начальник управління економіки, 
 промисловості та інвестицій Одеської
 міської ради; 

- директор  департаменту  транспорту, 
зв’язку та організації  дорожнього руху 
Одеської міської ради;

Шупарський 
Валерій Степанович	
- начальник управління освіти та науки
Одеської міської ради.

Т.в.о. керуючої справами 	      					           О. Павлова
Додаток 7
до розпорядження 
міського голови
від 28.12.2011р. №2377-01р
 


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова_____________
районної адміністрації
"__"________ 2011 р.

 ПЛАН
 (типовий)

спільної шефської роботи та військово-патріотичного виховання між підприємством, навчальним закладом ______________________ району м. Одеси  та військовою частиною (підрозділом) __________  на 2012 рік
 

№
з/п
Заходи
Місце
проведення
Дата
проведення
Відповідальні
Відмітка про проведення
1.

















2.













3.







4.





5.

Військово-патріотичне виховання молоді: 
- проведення екскурсій місцями бойової слави;
- участь у військових  святах;
- участь керівного складу району в урочистих заходах підшефних військових частин та підрозділів;
- військово-спортивні змагання, естафети;
- військово-історичні семінари, бесіди, відкриті уроки;
- участь військовослужбовців у загальнорайонних заходах;
- проведення "відкритих дверей";
	- організація відвідування військовослужбовцями центрів культури м. Одеси;
- організація зустрічей з  видатними людьми району;
- пропаганда військової служби серед молоді району та надання допомоги у вирішенні питання стосовно підбору кадрів на контрактну військову службу;
- організація пропаганди військових традицій;
- участь ветеранських організацій району.
	
	Підготовка допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави:
- учбово-польові збори за участю військовослужбовців;

- надання допомоги у підготовці  та участь у проведенні військово-спортивних ігор “Зірниця”, “Сокіл”, “Козацькі забави”;
- змагання  учнів шкіл з кульової стрільби;
- ознайомлення з бойовою технікою та озброєнням  військової частини, підрозділу;
- організація  зустрічей  з воїнами-афганцями, миротворцями та іншими учасниками бойових дій;
- проведення тематичних годин, «круглого столу»  тощо з військової тематики за участю військовослужбовців.

	Сприяння вирішенню питань, пов’язаних із задоволенням соціальних  потреб  військовослужбовців:
- організація екскурсій до культурно-просвітницьких закладів, відвідання вистав, концертів, спортивних змагань тощо;
- поповнення книжкового фонду бібліотек військових частин;
- здійснення передплати на періодичні видання;
- організація шефських концертів за участю художніх, творчих колективів тощо.
Надання допомоги у забезпеченні військових частин (підрозділів, військових навчальних закладів) продовольством, пально-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами (за погодженням  з керівництвом підприємств, організацій).

Висвітлення шефської роботи та військово-патріотичного виховання в засобах масової інформації.




 	
								
Керівник підприємства								Командир військової частини
(навчального закладу)

_____________________							_______________________
			(підпис)											(підпис)

		Дата. Печатка										Дата. Печатка



                   
      		Т.в.о керуючої справами 	                                                                                                   О. Павлова
Додаток 8
до розпорядження 
міського голови
від
№  

Інформація
1. Стосовно обсягів шефської допомоги, яка надана _________________________________районом
протягом___ кварталу (за рік) 2012 року підшефним військовим частинам, що дислокуються у м. Одесі


Рід військ,
військова частина


Придбано житла

Вирішення соціально-побутових проблем військовослужбовців.
Придбано чи передано
Ремонт будівель, споруд, об’єктів, техніки
(грн)

Медичне
забезпечення

Загальний обсяг
допомоги
(грн)

Кількість
квартир
Вартість
(грн)
Культурно - побутових товарів
(грн)
Продуктів
харчування
(грн)



1
2
3
4
5
6
7
8
Південне ОК:
    - в/ч ...........







 ПвК. “Південь”:
    - в/ч ..........







ПРУ ДПСУ:
   - в/ч ...........







ЗВМБ ВМСУ:
     - в/ч ............







Всього









2. Стосовно виконання плану військово-патріотичного виховання молоді  в  районі (згідно з додатком 7)

Голова ___________________________ районної адміністрації  Одеської міської ради                                     (підпис)

      		Т.в.о. керуючої справами 	                                                                                                   О. Павлова


