Розпорядження
Одеського міського голови
№ 815 від 21.08.2017 р.

Про відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України 
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування             в Україні», на виконання Указів Президента України від 23 серпня                          2004 року № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» та                            від 15 травня 2017 року № 132/2017 «Про відзначення 26-ї річниці незалежності України», з метою гідного відзначення у 2017 році цієї події, утвердження у громадян патріотизму та гордості за свою державу, звитяги Українського народу у боротьбі за волю і незалежність: 

1. Затвердити план основних заходів із відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України (додається). 
 
2. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії                     з правоохоронними органами Одеської міської ради забезпечити дотримання встановленої процедури врочистої церемонії покладання квітів та спільно з департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради, департаментом культури та туризму Одеської міської ради, департаментом освіти та науки Одеської міської ради, адміністративно-господарським департаментом Одеської міської ради, департаментом документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради, департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, керівництвом Одеського гарнізону здійснити матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення заходів, зазначених у пунктах 2-4 додатка до розпорядження. 

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради запросити представників громадських організацій міста для участі в ритуалі покладання квітів. 

4. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня                2017 року молебні за Україну. 
 
5. Департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради запросити до участі у заходах представників дипломатичного корпусу, акредитованого в м. Одесі.
 
6. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради спланувати та провести         у серпні-вересні 2017 року в дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах та бібліотечних установах міста заходи з відзначення Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України.
 
7. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати посильну допомогу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення Роти почесної варти, Салютної групи, військового оркестру та представників громадських організацій міста для участі в урочистих церемоніях із відзначення Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України (за заявками). 
 
8. 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. 
 
9. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити приведення території, прилеглої до пам’ятника Т.Г. Шевченку,                у центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка у належний санітарний стан до та після проведення врочистої церемонії покладання квітів.
 
10. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» забезпечити посилене чергування аварійно-рятувальних змін у місцях проведення заходів.  

11. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів.
 
12. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції:
12.1. Забезпечити безпеку учасників заходів  шляхом посилення контролю за рухом автотранспорту в місцях їх проведення.
12.2. Тимчасово, з 09.00 до 10.30 24 серпня 2017 року, припинити                   рух транспортних засобів по вул. Маразліївській, на ділянці від будинку             № 24 до будинку № 36, та пров. Сабанському під час урочистої церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку. 
 
13. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до міської електромережі технічного обладнання відповідно до пунктів 5, 6, 26 додатка до розпорядження.
 
14. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити встановлення біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття та спільно з Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради, комунальними підприємствами «Міські дороги» та «Міськзелентрест» забезпечити приведення територій у належний санітарний стан у місцях проведення заходів відповідно до пунктів 6, 9, 20, 26, 27, 28 додатка                         до розпорядження.
 
15. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одесреклама» вирішити питання виготовлення та розміщення соціальної реклами про відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України, а також привітання територіальної громади міста.

16. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке висвітлення заходів у засобах масової інформації. 
  
17. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І. 
 


  Г. Труханов
Додаток
до розпорядження 
міського голови
від 21.08.2017р.
№ 815

ПЛАН
основних заходів із відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України 
та 26-ї річниці незалежності України

№
з/п
Назва заходу
Дата, час та місце 
проведення заходу
Виконавці
1.
Розміщення у районах міста на будівлях і спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності Державного Прапора України
23-24 серпня 2017 року 
до 07.00

Голови районних адміністрацій Одеської міської ради, керівники виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств та установ 
2.
Участь у піднятті Державного Прапора України біля адміністративної будівлі № 1 Одеської обласної державної адміністрації
23 серпня 2017 року
09.00
(просп. Шевченка, 4)

Жильцов О.С.
Зубов Г.І.
Байрамов Ю.Г.
Козловський О.М.
3.
Підняття Державного Прапора України біля будівлі Одеської міської ради
23 серпня 2017 року
10.00
(Думська пл., 1)
Жильцов О.С.
Зубов Г.І.
Байрамов Ю.Г.
Козловський О.М.
4.
Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку
24 серпня 2017 року
10.00
Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка
Жильцов О.С.
Зубов Г.І.
Александрочкін О.Ю.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
Броварська М.В.
Байрамов Ю.Г.
Козловський О.М.
Буйневич О.В.
5.
Концерт, присвячений 26-й річниці незалежності України, за участю сучасних гуртів «Fontaliza», «Pianoбой», «Друга ріка»
24 серпня 2017 року
19.00-22.00
Приморський бульвар 
(біля пам’ятника                                    Дюку де Рішельє)
Маркова Т.Ю.
6.
Святковий концерт, присвячений 26-й річниці незалежності України 
24 серпня 2017 року
13.00
Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 
(естрадний майданчик «Ракушка»)
Маркова Т.Ю.
 
7.
Бесіди, бібліографічні огляди, історичні екскурси, тематичні виставки, присвячені святкуванню Дня незалежності України
14-23 серпня 2017 року
Бібліотечні установи міста
Маркова Т.Ю.
8.
Відкритий чемпіонат міста Одеси в класах: «Оптиміст», «Кадет», «420», «Лазер 4,7», присвячений Дню незалежності України 
17-20 серпня 2017 року
12.00
Чорноморський яхт-клуб 
(пляж «Отрада»,
траверси 7-9)
Пуздрач Р.О.
9.
Тематичний святковий захід «Світе тихий, краю милий, моя Україно!» для підопічних                                       КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»
21 серпня 2017 року
12.00

Бібліотека-філія № 16 
 (вул. Новосельського, 69/71)
Китайська О.П.
 
10.
Святковий концерт, солодкий стіл для підопічних                КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси».
Бесіда з підопічними територіального центру про шляхи становлення незалежності України. 
22 серпня 2017 року
15.00
(вул. Богдана Хмельницького, 62)


Китайська О.П.
11.
Святковий концерт за участю творчих колективів комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський центр хореографічного мистецтва» для вихованців комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»
22 серпня 2017 року
17.00
 (вул. Дача Ковалевського, 93)
Буйневич О.В.
12.
Естафети, присвячені святкуванню Дня Державного Прапора України 
23 серпня 2017 року
10.00
Спортивний комплекс «Олімпієць»
(просп. Шевченка, 31)
Пуздрач Р.О.
13.
Екскурсія для підопічних КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
23 серпня 2017 року
10.00
(вул. Богдана Хмельницького, 62)
Китайська О.П.
 
14.
Свято для першокласників Київського району із багатодітних та малозабезпечених сімей, проведення флешмобу із запуском повітряних куль кольорів Державного Прапора України
23 серпня 2017 року
17.00
Сквер біля фонтану
(просп. Академіка Глушка, 2а )
Сушков В.М.
15.
Святковий концерт «Люблю неньку Україну»
23 серпня 2017 року
11.00
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка»                          (просп. Добровольського, 106а)
Александрочкін О.Ю.
16.
Святковий захід «Наша незалежна Україна» для підопічних КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»
23 серпня 2017року
11.00
Бібліотека-філія № 42
 (вул. Генерала Петрова, 59-а)
Китайська О.П.
17.
Святковий захід «Небо і сонце – наш прапор ясний».
Лекції для підопічних КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» на тему: «Історія Державного Прапора України».
Вікторина «Що ти знаєш про державну символіку України?».
Конкурс «Малюємо державну символіку України»
23 серпня 2017 року
11.00
Дитяча бібліотека-філія № 23
(вул. Чорноморського
козацтва, 45)

Китайська О.П.
18.
Святковий захід «Хай в серці кожної дитини живе любов до України!».
Лекція на тему: «Шлях до незалежності України».
Вікторина «Традиції та звичаї українського народу» для підопічних КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
23 серпня 2017 року
12.00 
Дитяча бібліотека-філія № 10
(вул. Чорноморського
козацтва, 169)


Китайська О.П.
19.
Міжнародний фестиваль степу
23 серпня 2017 року
18.00-19.30
Приморський бульвар 
(біля пам’ятника Дюку де Рішельє)
Маркова Т.Ю.
20.
Лекція на тему: «День Державного Прапора України»


Лекція до Дня Державного Прапора України та                      26-ї річниці незалежності України для підопічних                      КУ «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
23 серпня 2017 року
(вул. Гена Іоганна, 19 В)

Дитячий санаторій «Хаджибей»
(пров. Каркашадзе, 2а)

Китайська О.П.
21.
Фестиваль талантів «Твої таланти, Україно»
23 серпня 2017 року
Центральна міська бібліотека
 ім. І. Франка
(Книжковий пров., 1а)
Маркова Т.Ю.
22.
Урочисті лінійки, присвячені 26-й річниці незалежності України, в Одеському міському Центрі військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1» та комунальному позашкільному навчальному закладі «Одеський міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія»
23-24 серпня 2017 року
09.00
 (вул. Маразліївська, 1),
(вул. Дача Ковалевського, 93)
 
Буйневич О.В.

23.
Естафети, присвячені Дню незалежності України
 
24 серпня 2017 року
10.00
Спортивний комплекс «Олімпієць»
(просп. Шевченка, 31)
Пуздрач Р.О.
24.
Святковий мітинг, присвячений 26-й річниці незалежності України, з покладанням квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку



Народне гуляння, концертно-розважальна програма
24 серпня 2017 року
11.00 
с. Шевченка, 
вул. Центральна,  
пам’ятник Т.Г. Шевченку

17.00 
с. Шевченка, 
вул. Центральна
Александрочкін О.Ю.
25.
Музичний патріотичний захід, приурочений Дню незалежності України  
23-25 серпня 2017 року
(вул. Дерибасівська ріг 
вул. Преображенської)


Маркова Т.Ю.
26.
Вишиванковий фестиваль (за окремим планом)
23-27 серпня 2017 року
 (Приморський бул.)
Маркова Т.Ю.
27.
Фольклорний фестиваль «Козацькі гостини на Дерибасівській»
24-27 серпня 2017 року
12.00-20.00
(вул. Дерибасівська, Соборна пл.)
Жильцов О.С.
28.
Фестиваль «Mаde in Ukraine»
26-27 серпня 2017 року
10.00-22.00
Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка
(естрадний майданчик «Ракушка»)
Жильцов О.С.
Маркова Т.Ю.
29.
XVIII Загальнонаціональний конкурс «Українська мова – мова єднання»
26-28 серпня 2017 року
Одеська регіональна організація Національної спілки журналістів України
(просп. Шевченка, 11)  
Маркова Т.Ю.
 
30.
Тематичні уроки, виховні години, бесіди з питань історії здобуття Україною незалежності, розбудови демократичної держави та громадського суспільства в Україні, входження її до європейського та світового товариства. «Круглі столи», конференції, просвітницькі заходи з нагоди відзначення                                26-ї річниці незалежності України; тематичні виставки книжок та презентації літератури, присвяченої історії здобуття Україною незалежності. Зустрічі учнівської молоді із вченими, представниками культури, політичними діячами України
Впродовж вересня
2017 року
Комунальні заклади освіти 
Буйневич О.В.
 
 
	   

Керуюча справами											О. Оніщенко
 


