Додаток
до розпорядження
міського голови 
від 14.06.2011р. №741-01р

План заходів 
з відзначення 70-ї річниці Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 

I. Загальноміські заходи

№
з/п
Назва заходу
Час проведення
Місце проведення
Відповідальні

Надання одноразової матеріальної допомоги активістам громадських організацій у розмірі              300 грн (згідно зі списком)
протягом червня 
2011 року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
(вул. Льва Толстого, 7)
Китайська О.П.
	

Година історичної правди «Невыдуманное слово фронтовика» до 100-річчя від народження В. Некрасова
17 червня 
2011 року
(11.00)
Бібліотека –                     філія № 35 
(вул. Космонавтів, 23/1 )
Василіна А.Г.,
Силіна З.В.
	

Перегляд благодійних спектаклів підопічними «Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Суворовського району»
18 червня 
2011 року
(18.30)
Український драматичний театр                 ім. В.Василька
(вул. Пастера, 15)
Чабан Г.В.
	

Перегляд благодійних кіносеансів підопічними «Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Суворовського району»
20 червня 
2011 року
(11.00)
Кінотеатр «Зоряний»
(вул. Героїв Сталінграда, 60-а)
Чабан Г.В.
	

Проведення зустрічей учнів, які перебувають у пришкільних таборах, з ветеранами Великої Вітчизняної війни
20-22 червня 
2011 року
Пришкільні табори загальноосвітніх навчальних закладів
Шупарський В.С.,
керівники пришкільних навчальних закладів
	

Конкурс дитячих малюнків «Ми – за мир!»
20-22 червня 2011року
(за окремим графіком)
Пришкільні табори загальноосвітніх навчальних закладів
Шупарський В.С.
	

Екскурсії на Пост № 1 військово-історичного музею меморіального комплексу «Алея Слави» учнів пришкільних таборів навчальних закладів
20-22 червня
2011 року
(за окремим графіком)
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1»
(вул. Маразліївська, 1)
Шупарський В.С.
	

Екскурсії учнів, які перебувають у пришкільних таборах, до військово-історичного музею Південного оперативного командування
20-22 червня
2011 року
(за окремим графіком)
Військово-історичний музей Південного оперативного командування
(вул. Пироговська, 4)
Шупарський В.С.
	

Виконання пісень на військову тематику ансамблем «Біла акація» для підопічних «Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Малиновського району»
21 червня
2011 року
(16.00)
Рада ветеранів
(вул. Богдана Хмельницького, 62)
Ухіна І.Г.
	

Встановлення приспущених Державних прапорів України із чорними стрічками на будинках та спорудах органів державної влади, державних підприємств, організацій та установ
22 червня 
2011 року
(до 06.00)
Будинки та споруди органів державної влади, державних підприємств, організацій і установ
Голови районних адміністрацій
	

Хвилина мовчання на вшанування пам’яті  загиблих у Великій Вітчизняній війні                     1941-1945 років
22 червня 
2011 року
(10.00)
Органи державної влади та місцевого самоврядування, державні підприємства, організації та установи
Керівники органів державної влади та місцевого самоврядування,  державних підприємств, організацій та установ
	

Проведення ритуалу покладання вінків та квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
22 червня 
2011 року
(10.00)
Алея Слави у
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
Голови районних адміністрацій, Байжанов А.І.
	

Фотовиставка Одеської школи фотографії, присвячена Другій Світовій війні «Помнить, сберечь, передать»
22 червня 
2011 року
(10.30 -15.00)
Приморський бульвар
Крижалко Л.М.,
Кушнір О.Ю.
	

Покращений обід для учасників Великої Вітчизняної війни в їдальні «Ветеран-3»
22 червня
2011 року
(11.00)
Їдальня
«Ветеран-3»
(вул. Дальницька, 2)
Ухіна І.Г.
	

Проведення ритуалу покладання вінків та квітів на Меморіалі героїчної оборони Одеси 
411-ї берегової батареї
22 червня 
2011 року
(11.30)
Меморіал героїчної оборони Одеси               411-ї берегової батареї
Голови районних адміністрацій, Байжанов А.І.
	

Історична година «Пам’ять про війну не зітреться ніколи»
22 червня 
2011 року
(11.00)
Бібліотека – 
філія № 1 
(вул. Преображенська, 35)
Василіна А.Г.,
Ігнатьєва В.В.

	

Відвідування ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у геріатричних домах, будинках милосердя
22 червня
2011 року
(10.30)


22 червня
2011 року
(11.30)
Геріатричний дім                 ім. Святого цілителя Пантелеймона
(вул. Валентини Терешкової, 12)
Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку
(вул. Педагогічна, 24)
Терещенко Т.К.




Случанська Т.В.
	

Урок пам’яті «Підземне місто» - за книгою В.Р. Файтельберга-Бланка «Одеса під час Великої Вітчизняної війни»
22 червня 
2011 року
(11.30)
Бібліотека –                    філія  № 28
(просп. Гагаріна, 16а/3)

Василіна А.Г.,
Гвоздяниця В.О.

	

Хвилина пам’яті «Сьогодні треба поклонитись низько усім-усім, хто не прийшов з війни»
22 червня 
2011 року
(12.00)
Бібліотека –                       філія № 39
(вул. Варненська, 12 а)
Василіна А.Г.,
Ковальчук Л.Д.

	

Година пам’яті «Пам’ятає врятований світ»
22 червня 
2011 року
(12.00)
Бібліотека –                       філія   № 45
(вул. Академіка Корольова, 71а)
Василіна А.Г.,
Суховецька М.І.

	

Година роздумів «Поклонимся великим тем годам!»
22 червня 
2011 року
(12.00)
Бібліотека –                        філія  № 32
(вул. Піонерська, 5 а)
Василіна А.Г.,
Синиця Н.В.
	

День пам’яті «Память о Великой войне» (Виставка робіт воєнних фотокореспондентів)
22 червня 
2011 року
(12.30)
Бібліотека –                      філія  № 35
(вул. Космонавтів, 23/1)
Василіна А.Г.,
Силіна З.В.
	

Музичний вечір «Пам’ятаємо минуле»
18 червня 
2011 року
(10.00)
Центральна міська бібліотека ім. І. Франка
(Книжковий  провулок, 1 а)
Василіна А.Г.,
Солодовник С.С.,
Ігнатьєва В.В.
	

Проведення «Уроку мужності» для учнів, які несуть Почесну Вахту Пам’яті на Посту № 1 військово-історичного музею меморіального комплексу «Алея Слави»
22 червня 
2011 року
(14.00-15.00)
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1»
(вул. Маразліївська, 1)
Михальов Ю.А.
	

Огляд літератури «Пам’ятаєш, земле, 45-й, 41-й, земле – не забудь!»
22 червня 
2011 року
(16.00)
Бібліотека –                     філія   № 13                   (пл. Жовтневої революції, 43)
Василіна А.Г.,
Лазаренко С.В.

	

Спільні рейтингові схватки між тренерами відділення дзюдо комунального позашкільного навчального закладу  „КДЮСШ № 4”
22 червня 
2011 року
(17.00)
вул. Михайлівська, 29 
Бойчук О.І.
	

Концерт муніципального театру духової музики ім. Саліка
22 червня 
2011 року
(18.00-19.30)
Ротонда Одеського міського саду
Крижалко Л.М.,
Польовий М.Г.


II. Районні заходи

Київський район

Організація та проведення виставок творів мистецтва, фотографій та плакатів воєнних років, документів у музеях при навчальних закладах, мемуарної та історичної літератури в бібліотеках закладів освіти
20-22 червня 
2011 року
Бібліотеки та музеї закладів освіти району
Калінін Ю.В.
	

Організація та проведення перегляду школярами кінофільмів з історії Великої Вітчизняної війни
20-22 червня 
2011 року
Заклади освіти району
Калінін Ю.В.
	

Організація та проведення в загальноосвітніх та позашкільних закладах міста конкурсу дитячих малюнків
червень 
2011 року
Заклади освіти району
Калінін Ю.В.
	

Організація та проведення екскурсій до військово-історичного музею на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї
червень 
2011 року
Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї
Калінін Ю.В.
Малиновський район
	

Проведення книжкової виставки «Вам пам'ять вічна»
18-19 червня 2011 року
Дитяча бібліотека               № 24
(вул. Фабрична, ½)
Миколайчук Г.В.
	

Проведення книжкової виставки «Початок Великої Вітчизняної війни у нас на Одещині»
20-24 червня 2011 року
Бібліотека № 42                   (вул. Генерала Петрова, 59А)
Миколайчук Г.В.
	

Організація та проведення екскурсій для вихованців пришкільних таборів до музеїв Бойової Слави загальноосвітніх шкіл району
до 
22 червня 
2011 року
Загальноосвітні заклади району
Малік М.В.
	

«Хвилина пам’яті»
22 червня 
2011 року
Дитяча бібліотека               № 46
(вул. Варненська,12А) 
Малік М.В.
	

Проведення виставок малюнків «Війна очима дітей»
22 червня 
2011 року
Пришкільні табори 
району
Малік М.В.
	

Проведення бесід для вихованців пришкільних таборів «А завтра була війна»
22 червня 2011року
Пришкільні табори 
району
Малік М.В.
	

Організація перегляду художніх фільмів  воєнної тематики
22 червня 
2011 року
Пришкільні табори 
району
Малік М.В.
	

Оформлення та проведення у бібліотеках загальноосвітніх закладів тематичних виставок
22 червня 
2011 року
Загальноосвітні заклади району
Малік М.В.
	

Проведення уроку історії «Многіє літа – вільно» 
27 червня 
2011 року
Дитяча бібліотека              № 46
(пров. Генерала Вишневського, 13)
Миколайчук Г.В.
Приморський район
	

Несення Почесної Вахти Пам’яті на Посту № 1 біля пам’ятника Невідомому матросу
14 червня –
1 серпня 
2011 року
Алея Слави у 
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
Вишнякова А.М.
	

Відвідування учнями закладів освіти Приморського району Алеї Слави, покладання квітів біля Вічного вогню та на могилах загиблих воїнів
22 червня
2011 року
Алея Слави у              ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка,
могили загиблих воїнів
Вишнякова А.М.
	

Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань, «круглих столів» у навчальних закладах із запрошенням ветеранів Великої Вітчизняної війни
протягом 
2011 року
Навчальні заклади району
Вишнякова А.М.
	

Організація та проведення: 
	тематичних уроків, лекцій, бесід, виховних годин з історії Великої Вітчизняної війни за участю ветеранів Великої Вітчизняної війни;

екскурсій до музеїв, походів місцями бойової слави;
виставок дитячо-художньої творчості на воєнну тематику;
- тематичних виставок у шкільних бібліотеках закладів освіти
протягом 
2011 року
Навчальні заклади району
Вишнякова А.М.
Суворовський район
	

Конкурс малюнків «Давай намалюємо мир», «Хай завжди буде сонце»
22 червня 
2011 року
(10.30)
Пришкільні табори району
Цвірінько З.М.
	

Проведення тематичних бесід «Мир без війни», «Жахливі сторінки 1941-1945 років»
22 червня 
2011 року
(11.00)
Пришкільні табори району
Цвірінько З.М.
	

Відвідування школярами, ветеранами куточків та музеїв бойової слави районних закладів освіти
22 червня 
2011 року
(11.00 - 16.00)
Загальноосвітні школи району
Цвірінько З.М.
	

Тематична лінійка пам’яті «Через года, через века - помните» для учнів пришкільних таборів району
22 червня 
2011 року
(09.30)
Будинок творчості юних «Тоніка»
(просп. Добровольського, 106 а)
Кондрашова Н.І.
	

Проведення уроку мужності для учнів пришкільних таборів загальноосвітніх шкіл                  №№ 30, 66, 113 «Поклонимся великим                    тем годам»
22 червня 
2011 року
(11.00)
Центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»                   (вул. Чорноморського козацтва, 45)
Яремчук О.Г.

Керуюча справами  													Т. Герасименко

