Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 1160 від 29.11.2017 р.  



Про проведення в м. Одесі Міжнародного дня інвалідів


	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                   в Україні», у зв’язку з проголошенням Генеральною Асамблеєю ООН                          3 грудня Міжнародним днем інвалідів, з метою привернення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю та на виконання Міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 262-VIІ:

	1. Затвердити План заходів щодо проведення в м. Одесі Міжнародного дня інвалідів (додається).

	2. Виконавчим органам Одеської міської ради забезпечити належну організацію заходів щодо проведення в м. Одесі Міжнародного дня інвалідів та до 20 грудня 2017 року проінформувати департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради про результати проведеної роботи.

	3. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради організувати та забезпечити перевезення осіб з інвалідністю під час проведення заходів. 

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити інформаційне висвітлення запланованих заходів                 у засобах масової інформації.
	
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.



В.о. міського голови 						                 А. Орловський




Додаток  
до розпорядження
міського голови
від 29.11.2017p.
№1160

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення в м. Одесі Міжнародного дня інвалідів


№
з/п
Запланований
захід
Дата проведення
Місце проведення
Виконавець
1.
Проведення спартакіади серед осіб з обмеженими можливостями 
30 листопада 2017 року
11.00
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна
школа № 5»
(вул. Космонавта Комарова, 4А)
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
2.
Фестиваль «Ми промінчики одного сонечка»
30 листопада 2017 року

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеська станція юних техніків Сігма»           (вул. Паустовського, 17/1)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
3.
Конкурс малюнка «Світ очима дітей»
30 листопада 2017 року

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»
(вул. Чорноморського козацтва, 45)

Департамент освіти та науки Одеської міської ради
4.
Благодійний концерт «Світ навколо нас»
30 листопада 2017 року
15.30

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої та юнацької  творчості «Зоресвіт»
(вул. Чорноморського козацтва, 45)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
5.
Концертна програма           «Поспішаємо творити добро»
30 листопада 2017 року
16.00

Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»
(вул. Пушкінська, 51)

Дитячий реабілітаційний центр                     ім. Бориса Літвака
(вул. Пушкінська, 51)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
6.
Концертно-розважальна програма «Діти – дітям»
01 грудня 2017 року

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Домінанта»
(вул. Космонавтів, 28)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
7.
Концертна програма «Ми всі одна сім’я»
01 грудня 2017 року


Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Промінь»
(вул. Балківська, 197)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
8.
Проведення                                7-го спортивного свята «Естафета дружби-2017»
01  грудня 2017 року
12.00
Комунальна установа «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку»
(вул.  Івана та Юрія Лип 
(Гайдара), 3А)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
9.
Презентація відеоролика               в рамках акції соціально-психологичної реабілітації осіб з інвалідністю «Відкрите серце» 
01 грудня 2017 року
14.00
Бібліотека-філія № 29
централізованої бібліотечної системи для дорослих
(вул. Лузанівська, 67)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
10.
Концертна програма «Дорогою добра»
01 грудня 2017 року
15.00
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка»                          (просп. Добровольського, 106а)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
11.
Виставка робіт учнів художнього відділу комунального закладу «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 91 І-ІІІ ступенів для глухих дітей» «Різдвяне чудо»
03-29 грудня 2017 року


Бібліотека-філія № 13
централізованої бібліотечної системи для дорослих
(вул. Юхима Геллера, 43)

Комунальна установа «Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку» (вул. Педагогічна, 24)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
12.
Урочистий захід 
04 грудня 2017 року
12.00
Велика зала Одеської міської ради
(пл. Думська, 1)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
13.
Концертно-розважальна програма «Зустріч друзів»
05 грудня 2017 року
11.00
Одеська спеціальна школа № 75                     І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Садова, 4)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
14.
Казка-вистава «Русалонька»
05 грудня 2017 року
12.00
Комунальна установа «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку»         (вул.  Івана та Юрія Лип 
(Гайдара), 3А)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
15.
Концерт учнів-вокалістів Одеського навчально-виховного комплексу «Гармонія» «Загальноосвітня школа                    І-ІІ ступенів – гімназія                    № 6» Одеської міської ради Одеської області
09 грудня 2017 року


Спеціалізований Одеський санаторій «Салют»
(вул. Академічна, 28)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
16.
Концерт народного ансамблю танцю «Радість» Одеського навчально-виховного комплексу «Гармонія» «Загальноосвітня школа                І-ІІ ступенів – гімназія                      № 6» Одеської міської ради Одеської області
13 грудня 2017 року


Одеський дитячий будинок-інтернат департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації
(вул. Макаренка, 20)

Департамент освіти та науки Одеської міської




Керуюча справами 											 О. Оніщенко


