Розпорядження
Одеського міського голови
№ 328 від 02.05.2018 р. 
 
Про заходи з відзначення у м. Одесі Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
 
	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                      в Україні», Указу Президента України від 26 березня 2018 року № 85/2018                «Про відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», з метою належного відзначення у 2018 році Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, вшанування подвигу звитяжців старшого покоління, увічнення пам’яті жертв війни, а також консолідації суспільства та утвердження ідеалів миру:

	1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у м. Одесі                  Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (додається).

	2. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради забезпечити дотримання встановленої процедури урочистої 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, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, а також керівництвом Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Одеського гарнізону і Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України здійснити матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення заходів, зазначених у пунктах 12, 19 додатка до розпорядження.
3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради запросити до участі та забезпечити перевезення до місць проведення заходів ветеранів та представників громадських організацій міста.

	4. Районним адміністраціям Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради:
	4.1. 08 травня 2018 року до 07.00 забезпечити розміщення приспущеного Державного Прапора України на адміністративних будівлях, будинках підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, житлових будинках у місцях проведення заходів.
	4.2. 09 травня 2018 року до 07.00 забезпечити розміщення Державного Прапора України на адміністративних будівлях, будинках підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, житлових будинках                   у місцях проведення заходів.
	
	5. Районним адміністраціям Одеської міської ради в строк до 05 травня 2018 року забезпечити приведення у належний стан військових поховань на Алеї Слави в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка, біля монументів Поясу Слави та інших поховань, закріплених за ними відповідно до розпорядження міського голови від 28 січня 2003 року № 105-01р «Про закріплення військових поховань на кладовищах міста Одеси та монументів Поясу Слави за районними адміністраціями виконавчого комітету Одеської міської ради».

	6. 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, зазначених у пунктах 3, 8, 12, 18-20, 23-26 додатка до розпорядження.

	7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно                з районними адміністраціями Одеської міської ради, комунальними підприємствами «Міськзелентрест», «Міські дороги» забезпечити належний стан території міста до та після проведення заходів.

	8. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
	8.1. Сприяти департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення ветеранів, Роти почесної варти, Салютної групи, військових оркестрів, а також інших учасників заходів (за заявками).
	8.2. На період проведення ритуалу покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка вжити заходів щодо вирішення питання тимчасової зміни місця стоянки автотранспорту загального користування (з 08.30 до 10.30 09 травня                            2018 року). 

	8.3. Погодити з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції питання стоянки автотранспорту керівництва міста, представників дипломатичного та депутатського корпусів, які братимуть участь у заходах, зазначених у пунктах 12, 19 додатка до розпорядження.
	8.4. Внести зміни до схем руху міського громадського транспорту                        08-09 травня 2018 року та проінформувати представників територіальної громади і гостей міста про зазначені зміни.

	9. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради заборонити торгівлю алкогольними напоями та обмежити продаж напоїв у скляному посуді в місцях проведення масових загальноміських та районних святкових заходів.

	10. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення обладнання та звукопідсилюючої апаратури до зовнішньої електромережі в місцях проведення масових загальноміських та районних святкових заходів.

	11. Департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради запросити до участі в масових загальноміських та районних святкових заходах представників дипломатичного корпусу, акредитованого в м. Одесі.

	12. Управлінню реклами Одеської міської ради  в строк до 05 травня 2018 року спільно з комунальним підприємством «Одесреклама» вирішити питання виготовлення і розміщення в м. Одесі соціальної реклами, а також  виготовлення друкованої продукції з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

	13. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії                             з правоохоронними органами Одеської міської ради забезпечити посилене чергування аварійно-рятувальних змін у місцях проведення масових загальноміських та районних святкових заходів.

	14. Рекомендувати Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області забезпечити чергування пожежних машин у місцях проведення заходів, зазначених у пунктах 12, 19 додатка до розпорядження.

	15. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів.
 
	16. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
	16.1. Під час проведення масових загальноміських та районних святкових заходів посилити контроль за рухом автотранспорту та дотриманням Правил дорожнього руху.
	16.2. Тимчасово заборонити паркування автотранспорту та обмежити його рух 09 травня 2018 року з 09.00 до 11.00 на Алеї Слави                                                 в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка.
16.3. Посилити контроль за рухом автотранспорту та дотриманням Правил дорожнього руху 09 травня 2018 року з 10.00 до 11.30                                    на пл. Десятого квітня. 
	16.4. Забезпечити супровід колони курсантів Національного університету «Одеська морська академія» під час руху від вул. Дідріхсона, 8 до ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка відповідно до пункту 18 додатка                                      до розпорядження.
	 
	17. Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке анонсування та висвітлення масових загальноміських та районних святкових заходів у засобах масової інформації.

	18. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   першого заступника міського голови Орловського А.Й. 

									      Г. Труханов Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 02.05.2018 р.
№ 328
ПЛАН
заходів з відзначення у м. Одесі Дня пам’яті та примирення
і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні


№
з/п
Назва заходу
Дата, час та місце проведення заходу
Виконавці
1.
Тиждень мужності та патріотичного виховання:
- засідання «круглого столу» та учнівські конференції;
- уроки мужності за участю ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
- тематичні виховні години «Кривава ціна миру в Європі 1945-го та сьогодні», бесіди та екскурсії в шкільних музеях за участю ветеранів – учасників Другої світової війни;
- проведення акцій «Ветеран живе поруч», «Милосердя» – надання шефської допомоги ветеранам, що мешкають у мікрорайонах розташування шкіл;
- тематичні уроки, літературні читання, бесіди з історії Другої світової війни;
- конкурси творів, малюнків, віршів;
- виставки творів мистецтва, фотографій та плакатів воєнних років, документів, мемуарної та історичної літератури про події Другої світової війни у бібліотеках та музеях при навчальних закладах;
- проведення  святкових концертних програм за участю дитячих творчих колективів для ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у госпіталях, санаторіях для ветеранів та геріатричних центрах
02-13 травня 2018 року
Заклади освіти м. Одеси
Буйневич О.В.
Александрочкін О.Ю.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
2.
Виставки, поетичні години, години пам’яті, години історичного портрета, віртуальні подорожі, патріотично-виховні галереї, години мужності, естафети пам’яті, військово-патріотичні читання у бібліотеках-філіях міста 
03-10 травня 2018 року
 (за окремим графіком)
 
Маркова Т.Ю.
3.
Військово-наукова конференція ветеранів Другої світової війни «Не згасне пам'ять у віках!»
04 травня 2018 року
11.00
Будинок офіцерів
(вул. Пироговська, 7/9)
Жильцов О.С.
Буйневич О.В.
4.
Відкритий чемпіонат міста-героя Одеси з вітрильного спорту, присвячений Дню Перемоги
05-06 травня 2018 року
12.00
«Чорноморський яхт-клуб», пляж «Отрада», 7-9-й траверси
Пуздрач Р.О.
5.
Святкові концерти та виставки учнів дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв міста для ветеранів Другої світової війни:   

- дитячої музичної школи № 2;
- дитячої школи мистецтв № 3;
- дитячої музичної школи № 4;
- дитячої музичної школи № 5; 
- дитячої музичної школи № 6;
- дитячої музичної школи № 7;
- дитячої музичної школи № 8
05-10 травня 2018 року 


(вул.Тираспольська, 20, 
вул. Академіка Філатова, 66/68, 
вул. Краснослобідська, 63,
вул. Чорноморського козацтва, 18,
Люстдорфська дорога, 152 А,
вул. Героїв оборони Одеси, 36,
вул. Рєпіна, 1)
Маркова Т.Ю.
6.
Виставка фотографій у приміщенні Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради «Вклонімося великим тим рокам»
05-11 травня 2018 року
 (вул. Генерала Петрова, 22)
Омельчук Є.В.
7.
Тематичний святковий концерт «День Перемоги» в комунальному закладі «Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 87                           І-ІІ ступенів» для слабозорих дітей
07 травня 2018 року
12.00
(вул. Львівська, 5)
Маркова Т.Ю.
8.
Урочистий прийом керівництвом Одеської міської ради, Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради ветеранів Другої світової війни, представників ветеранської громадськості; святковий концерт
07 травня 2018 року
12.00
Будинок представництв Одеської обласної ради
(пров. Санаторний, 2)
Жильцов О.С.
Китайська О.П.
Ілько О.В.
Григор’єв Є.О.
Кузнєцов В.В.
9.
Бесіда для дітей Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату № 88 І-ІІ ступенів на тему «День пам’яті та примирення»
07 травня 2018 року
16.00
(просп. Свободи, 97)
Китайська О.П.
10.
Мітинг, присвячений пам’яті загиблих у роки війни працівників заводу «Більшовик», та святковий концерт із врученням квітів і подарунків за ініціативою КСОН «Балтський»
08 травня 2018 року
11.00
Сквер професора Каришковського, пам’ятник загиблим робітникам заводу «Більшовик»
Александрочкін О.Ю.

11.
Оглядова екскурсія містом та до Меморіалу героїчної оборони Одеси                                  411-ї берегової батареї, у т.ч. для підопічних комунальної установи  «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
08 травня 2018 року
10.00
 (вул. Дача Ковалевського, 150)
Китайська О.П.
12.
Покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу та проведення спільної молитви з представниками релігійних конфесій
08 травня 2018 року
10.00
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
Зубов Г.І.
Жильцов О.С.
Козловський О.М.
Байрамов Ю.Г.
Кузнєцов В.В.

13.
Зустріч учасників діючих клубів комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси». Вірші та пісні про війну та перемогу підопічних комунальної установи 
08 травня 2018 року
12.00
Центр дозвілля територіального центру
(вул. Генерала Бочарова, 28)
Китайська О.П.
14.
Заняття до Дня Перемоги для учнів Одеської загальноосвітньої школи  № 62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
08 травня 2018 року
12.00
 (просп. Шевченка, 10)
Китайська О.П.
15.
Святковий концерт для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»
08 травня 2018 року
12.00
(вул. Генерала Петрова, 8)
Китайська О.П.
16.
Панахида за жертвами Другої світової війни, молебні за мир та злагоду                     в Україні, за захисників Вітчизни
08 травня 2018 року
(храми міста Одеси)
Жильцов О.С.
17.
Покладання квітів до братських могил і монументів Поясу Слави та проведення мітингів-реквіємів
08-09 травня 2018 року
(за окремим графіком)
Александрочкін О.Ю.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
Буйневич О.В.
Ілько О.В.

18.
Проходження колони курсантів Національного університету «Одеська морська академія»
09 травня 2018 року
09.30-10.30 
(вул. Дідріхсона, 8)
Алея Слави
 в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка

Жильцов О.С.
Кузнєцов В.В.

19.
Урочисті церемонії покладання вінків та квітів:
- до пам’ятника Невідомому матросу 



- на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України
09 травня 2018 року
10.00
Алея Слави                                                         в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка

10.15
Акваторія Одеського морського торговельного порту
Жильцов О.С.
Зубов Г.І.
Александрочкін О.Ю.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
Кузнєцов В.В.

20.
Урочиста церемонія покладання корзин та квітів до стели «Крила перемоги»
09 травня 2018 року
11.00
(пл. Десятого квітня)
Корольов М.В.
21.
Святкова програма за ініціативою комітету самоорганізації населення мікрорайону «Шевченко-3»: 
- покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам на місцевому кладовищі та до могили невідомого солдата (вул. Рельєфна);
- привітання ветеранів; 
- благодійний святковий обід;
- концертна програма за участю колективів художньої самодіяльності мікрорайону
09 травня 2018 року
11.00
 сел. Шевченко-3                               (вул. Центральна, 1)                            
Александрочкін О.Ю.
22.
Виступи  оркестрів у районах міста:

- духового оркестру Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка;

- оркестру Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройний Сил України;

- оркестру Управління Південного територіального командування Національної гвардії України військової частини 3012;

- концертного оркестру Військової академії (м. Одеса)


09 травня 2018 року
12.00
Кримський бул.
 (Ротонда)

Міський сад 
(Ротонда)

ПКтаВ ім. Горького


Просп. Академіка                       Глушка, 2, 
біля фонтану

Маркова Т.Ю.
Ілько О.В.
Александрочкін О.Ю.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.

23.
Святкове вшанування ветеранів Другої світової війни в Малиновському районі м. Одеси            
09 травня 2018 року 
12.00
 Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради
(вул. Генерала Петрова, 22)

Омельчук Є.В.
Кузнєцов В.В.

24.
Святкове вшанування ветеранів Другої світової війни в Суворовському районі м. Одеси            
09 травня 2018 року
12.00
 (кафе району)
 
Александрочкін О.Ю.
Кузнєцов В.В.

25.
Святкове вшанування ветеранів Другої світової війни в Київському районі м. Одеси            
09 травня 2018 року
12.30
Меморіал героїчної оборони Одеси  411-ї берегової батареї (вул. Дача Ковалевського, 150)

Сушков В.М.
Кузнєцов В.В.

26.
Святкове вшанування ветеранів Другої світової війни в Приморському районі м. Одеси            
09 травня 2018 року
12.00
Ресторан «Арарат»
(Гагарінське плато, 5/4)

Ресторан «City Garden»
(вул. Наварна, 10/12)
Корольов М.В.
Кузнєцов В.В.

27.
Святковий концерт та обід для підопічних  комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»


09 травня 2018 року
13.30
Відділення № 1
(вул. Героїв Крут, 12)
Відділення № 2
(вул. Педагогічна, 24) 
Відділення № 3
(вул. Ясна, 6)
Китайська О.П.
28.
Відкритий турнір з боротьби САМБО, присвячений Дню Перемоги
10-11 травня 2018 року 
10.00
Чорноморський яхт-клуб,                     пляж «Отрада», 7-9-й траверси
Пуздрач Р.О.
29.
Покладання квітів до Меморіалу героїчної оборони Одеси  411-ї берегової батареї та екскурсія для підопічних відділення постійного та тимчасового проживання повнолітніх осіб з інвалідністю комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» 
10 травня 2018 року
11.00
 (вул. Дача Ковалевського, 150) 
Китайська О.П.
30.
Театралізована вистава «Мій товариш фронтовий» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
10 травня 2018 року
14.00
(вул. Богдана Хмельницького, 62)
Китайська О.П.
31.
Зустріч для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» в рамках літературно-музичної вітальні на тему                             «У той місяць травень…»
10 травня 2018 року
14.00
Читальна зала бібліотеки  
ім. М. Лермонтова № 16
(вул. Новосельського, 69/71)
Китайська О.П.
32.
Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з інвалідністю – учасників війни, які перебувають на обліку в управліннях для забезпечення санаторно-курортним лікуванням
Протягом квітня-червня 
2018 року
(за місцем проживання)
Китайська О.П.
33.
 Надання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 170 та муніципальної адресної одноразової допомоги до Дня Перемоги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та особам, на яких поширюється чинність Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», а також сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни
Протягом квітня-червня
2018 року
(за місцем проживання)


Китайська О.П.
34.
Відвідування школярами Військово-історичного музею Південного оперативного командування, музею «Меморіал героїчної оборони Одеси «411-та батарея» та музею «Алея Слави» Одеського міського Центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1» 
Травень 2018 року
Буйневич О.В.
35.
Несення Вахти Пам’яті на Посту № 1 Почесними вартами загальноосвітніх навчальних закладів міста 
Травень 2018 року
Буйневич О.В.



           Т.в.о. керуючої справами													М. Броварська



