Розпорядження
Одеського міського голови
№ 478 від 26.05.2017р.

Про святкування
Міжнародного дня захисту дітей 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з відзначенням 01 червня 2017 року Міжнародного дня захисту дітей, з метою розвитку дитячої творчості та організації змістовного дозвілля дітей: 

1. Затвердити план проведення загальноміських заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей (додається).

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, службі                    у справах дітей Одеської міської ради забезпечити координацію роботи                       з виконання заходів щодо святкування Міжнародного дня захисту дітей. 

3. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машин «швидкої допомоги» та бригад фахівців під час проведення заходів.

4. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення заходів. 

5. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одескомунтранс» забезпечити встановлення біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття в місцях проведення заходів та спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест» і «Міські дороги» забезпечити належний стан території в місцях проведення заходів.

6. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до міської електромережі в місцях проведення заходів.

7. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одесреклама» вирішити питання щодо виготовлення та розміщення в м. Одесі афіш та соціальної реклами з метою анонсування заходів. 

8. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення заходів у засобах масової інформації.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.




                                                                                                   Г. Труханов


Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 26.05.2017р.      
№ 478
ПЛАН
проведення загальноміських заходів, присвячених Міжнародному дню захисту дітей

№
з/п
Назва заходу
Дата та час
проведення
Місце
проведення
Відповідальні за проведення
1
Спортивний захід «Олімпійський день»
27 травня 2017 року
09.00
Дендропарк Перемоги
(просп. Шевченка)
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради
Пуздрач Р.О.
2
Урочисте відкриття оздоровчих пришкільних таборів
29 травня 2017 року
Загальноосвітні 
навчальні заклади міста
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
3
Інтерактивна програма «Планета дитинства» для дітей, які перебувають на обліку в комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»
29 травня 2017 року
15.00
Бібліотека № 16
ім. М.Ю. Лермонтова
(вул. Новосельського, 69/71)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.
4
 Вистави для дітей пільгового контингенту 
 «Незнайко на Місяці»
30 травня 2017 року
10.00 та 12.30

Одеський
академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
5
Гала-концерт лауреатів І Міжнародного конкурсу хореографічного мистецтва пам’яті Е. Караваєвої «Балетні сезони в Одесі»
31 травня 2017 року
12.00-15.00

Одеський національний академічний театр опери                         та балету
 (пров. Чайковського,1)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
6
Конкурс малюнка на асфальті «Моє щасливе дитинство»
01 червня 2017 року
10.00
Заклади освіти міста
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
7
Святкова програма «Калейдоскоп подарунків»:
- гала-концерт переможців міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси»;
- реєстрація дитячого масового рекорду України;
- фестиваль «Одеський Хоровод»;
- фестиваль дитячих відеоблогерів;
- шоу «Вибухова наука»;
- гала-концерт від «Наше радіо»; 
- шоу-програма артистів продюсерського центру «StarTime»;
- концертний виступ Monatikа
01 червня 2017 року

	11.00-13.30


11.30-12.00

13.30-15.00
15.00-17.00
17.00-18.00
18.00-20.00
20.00-20.30

20.30-21.30
вул. Дерибасівська
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
Благодійний фонд «Мир»  Благодійний фонд «HOLIDAYS»
Орлова О.С.
8
Дитяча розважальна святкова програма (атракціони, аніматори, фотозона, танцювальна зона, освітня зона, спортивна зона, косплей-шоу, ярмарок солодощів)
01 червня 2017 року
11.00-20.00
Міський сад
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
Благодійний фонд «Мир»  Благодійний фонд «HOLIDAYS»
Орлова О.С.
9
Районні свята «У центрі всесвіту – дитина»
01 червня 2017 року
11.00-12.00

11.00-12.00



11.00-12.00
ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17-а)

Центральна алея  курортно-пляжного комплексу «Аркадія»

Одеський БДЮТ «Тоніка»
(просп. Добровольського, 106-а),
Одеський ЦДЮТ «Зоресвіт»
(Сквер Червоний)
Районні адміністрації Одеської міської ради
Александрочкін О.Ю.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В. 
Сушков В.М. 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
10
Пленер-флешмоб «Повинні сміятися діти та в мирному світі жити»
01 червня 2017 року
11.00-12.00
Олександрівський сквер
(Олександрівський просп., 11),
парк «Юність»
(8-а ст. Великого Фонтану),
гідропарк «Лузанівка»
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
11
Виставка робіт та майстер-класи вихованців позашкільних закладів освіти м. Одеси
01 червня 2017 року 11.00-13.00
Приморський бульвар
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
12
Святково-розважальна програма «Щасливий світ дитинства»
01 червня 2017 року
11.00-14.00
Міжнародний дитячий благодійний фонд 
«Детский мир»
(вул. Академіка                     Корольова, 28/21)
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.
Міжнародний дитячий благодійний фонд 
«Детский мир»
Тихонов Ю.К.
13
Виставка дитячих малюнків «Місто сонця, місто майстрів» в рамках благодійної акції «Діти – юні посли миру»
01 червня 2017 року
11.00-15.00
вул. Дерибасівська
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю..
Одеська обласна рада Миру
Афанасьєва Т.В.
14
Святкова концертна програма «Ми – діти сонця» 
01 червня 2017 року
11.00-15.00
Сквер Партизанської слави
(вул. Миколи Аркаса (Обнорського), 56)
Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради
Омельчук Є.В. 
Фонд розвитку спорту та громадських ініціатив Одеси імені Сергія 
Ісаєвича Уточкіна
Задорожнюк В.В. 
15
Святкові ранки для дітей, які перебувають на обліку в комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»
01 червня 2017 року
11.00
Мережа ресторанів швидкого харчування «МакДональдс»
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.
16
Зустріч-акція «Заради майбутнього дітей країни»
01 червня 2017 року
11.00
Санаторій «Хаджибей»
(пров. Каркашадзе, 2),
бібліотека-філія № 33
(Французький бул., 22)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
17
Святково-розважальна програма для дітей «Країна дитинства – країна казок»:
- майстер-класи з виготовлення поробок для дітей;  
- конкурс дитячих малюнків;
- програма з аніматорами;
- розважальні ігри;
- вручення подарунків;
- святкова дискотека
01 червня 2017 року
11.00- 20.00
КУ «Міський спеціалізований 
будинок дитини № 1»
(пров. Монастирський, 3),
КУ «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»
(просп. Добровольського, 149,
корп. 5)
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради 
Григор’єв Є.О.
18
Флешмоб «Мир дітям Одеси»
01 червня 2017 року
12.00-12.30
Потьомкінські сходи
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
Громадська спілка «Об’єднання учасників АТО Одещини»
Павлишен М.М.
19
Музично-розважальний захід «Трамвай щастя». Безкоштовне перевезення пасажирів у трамвайному вагоні з концертно-розважальною програмою
01 червня 2017 року
12.00-17.00
Маршрут руху трамвая: 
курортно-пляжний комплекс «Аркадія» – Тираспольська площа
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
Молодіжна рада при Одеському міському голові
Гладушняк О.О.
20
Святкова концертна програма «Хай дитяча усмішка засяє!»
01 червня 2017 року
12.00-17.00
Парк Савицький
(вул. Мельницька, 32-б)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.

21
Інформаційна кампанія щодо залучення одеситів до створення патронатних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та наставництва відносно дітей
01 червня 2017 року
12.00

вул. Дерибасівська

Служба у справах дітей Одеської міської ради
Дамаскіна І.В.
22
Музичне свято «Веселе літо!» 

01 червня 2017 року
12.00
Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку 
ім. Я. Корчака (філія)
(вул. Академіка                      Сахарова, 30/1)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П
23
Благодійний концерт «Серце до серця – посмішка до посмішки». Інтегрована виставка творчих робіт
01 червня 2017 року
12.00-18.00
Центральна алея  курортно-пляжного комплексу «Аркадія»
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.
Одеська обласна організація інвалідів ГО
«Інваліди Надії в майбутнє»
Луц О.М.
24
Розважальні програми «Сонячне дитинство» для вихованців дошкільних навчальних закладів 
01 червня 2017 року 
Дошкільні навчальні 
заклади 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
25
Святкова програма «Тут живе дитинство»:
- книжкові виставки;  
- уроки права;
- інтелектуальні ігри; 
- виставка-дайджест;
- вернісаж дитячих малюнків та поробок;
- вітальні концерти 

01 червня 2017 року






Бібліотеки міста та 
загальноосвітні навчальні заклади

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
26
Конкурсно-ігрова програма «Місто майстрів»
01-02 червня 2017 року
09.00-13.00
Одеські СЮТ: 
«Сігма» 
(вул. Паустовського, 17/1), «Аматор» 
(вул. Космонавтів, 60)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
27
Інтелектуально-розважальна програма  «Юні друзі природи»

01-02 червня 2017 року 
09.00-17.00
КПНЗ «Одеський 
ЕНЦ «Афаліна»
(вул. Давида Ойстраха, 15а)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
28
Концерт хореографічного колективу «Казка» дитячої школи мистецтв № 5              м. Одеси 
02 червня 2017 року
12.00

Палац культури 
Одеського національного політехнічного університету
(просп. Шевченка, 1-а)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
29
Проведення квесту для дітей «Я маю право»
02-03 червня 2017 року
12.30
Приморський бульвар
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
Молодіжна рада при Одеському міському голові
Гладушняк О.О.
30
Заїзд дітей на оздоровлення до                            КПНЗ «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» на першу тематичну зміну «Зірки Одеси»
03 червня 2017 року
09.00
КПНЗ «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»
(вул. Дача Ковалевського, 93)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
31
Дитячий розважальний концерт-вікторина «Щаслива дитина»
03 червня 2017 року
11.00-18.00 

Соборна площа
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
Молодіжна рада при Одеському міському голові
Гладушняк О.О.
32
Гала-концерт переможців міського конкурсу «Кращий дитячо-підлітковий клуб»
03 червня 2017 року
12.00
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(естрадний майданчик «Ракушка»)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
33
Святкова концертно-розважальна програма для вихованців пришкільних таборів «Країна дитячих мрій»
05 червня 2017 року
11.00
06 червня 2017 року
11.00
ОБДЮТ «Домінанта» 
(вул. Космонавтів, 28),
ОЦДЮТ «Промінь»
(вул. Балківська, 197)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
34
Виставка творчих робіт учнів дитячої музичної школи № 8 м. Одеси «Кольоровий світ дитинства»
29 травня-07 червня
2017 року
КЗ «Одеська  
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91
І-ІІІ ступенів» 
для глухих дітей
(вул. Рєпіна, 1)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
35
Святково-розважальна програма «Веселкова країна дитинства»:
	  - фестивалі дитячих творчих колективів;

  - театралізовані вистави;
  - майстер класи;
  - інтелектуальні ігри;
  - спортивні змагання та конкурси;
	  - вітальні концерти
29 травня-05 червня                2017 року

Загальноосвітні та 
позашкільні навчальні
 заклади освіти, 
театральна, дитячі музичні школи та школи мистецтв 
м. Одеси
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
36
Організоване відвідування дітьми культурних та розважальних заходів
29 травня-09 червня 
2017 року
Дельфінарій «Немо», музеї, театри, цирк, кінотеатри міста,
ботанічний сад,  Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення, Біопарк

Районні адміністрацій Одеської міської ради
Александрочкін О.Ю.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В. 
Сушков В.М. 
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Дамаскіна І.В.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
37
Фотовиставка «Ми – діти планети Земля»
31 травня-01 червня 
2017 року
09.00-18.00
Приміщення Малиновської районної адміністрації 
Одеської міської ради
(вул. Генерала Петрова, 22)
Малиновська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Омельчук Є.В. 
38
Концертно-розважальна програма «Мирна країна – щаслива дитина»

30 травня-02 червня                 2017 року
11.00-13.00
КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради 
Одеської області»
(вул. Героїв Крут (Валентини                   Терешкової), 12а)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Дамаскіна І.В.
39
Святковий концерт «Весела країна дитинства». Виставка робіт вихованців відділення навчально-виробничих майстерень  «Різнокольорові посмішки»
31 травня-02 червня                 2017 року
11.00



Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку 
ім. Я. Корчака
(вул. Івана та Юрія Лип (Гайдара), 3-А)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.
40
Конкурс малюнка на асфальті «Діти малюють майбутнє»
03 червня 2017 року
11.00-13.00

ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17-а)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Дамаскіна І.В.
41
Урочисте відкриття літнього оздоровчого сезону у КПНЗ «Одеський міський                   дитячий оздоровчо-спортивний комплекс                             «Вікторія» – «Країна дитячих мрій»
06 червня 2017 року
15.00

КПНЗ «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»
(вул. Дача Ковалевського, 93)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
42
  Всеукраїнський форум із захисту прав дітей 
7 червня 2017 року
10.00

Державний начальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості»
(вул. Іцхака Рабіна, 18-а)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
   Дамаскіна І.В.
Громадська спілка «Альянс   із захисту прав дітей»
Самойлова О.А.
43
Надання адресної одноразової грошової допомоги дітям з багатодітних сімей
Протягом червня 
2017 року
За місцем проживання дітей
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.

                  Керуюча справами  													О. Оніщенко

