Розпорядження 
Одеського 
міського голови 
№ 735 від 23.08.2018 р.




Про святкування Дня міста Одеси у 2018 році

Відповідно до статті 42, частини 8 статті 59 Закону України                            «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення привабливого образу м. Одеси як унікального культурного центру України та з нагоди святкування Дня міста Одеси:

1. Затвердити плани заходів зі святкування Дня міста Одеси                         у 2018 році (додатки 1, 2).

2. Виконавчим органам Одеської міської ради, Київській районній адміністрації Одеської міської ради, Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради, Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради сприяти в матеріально-технічному та організаційному забезпеченні проведення заходів.

3. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради здійснити контроль за забезпеченням проведення заходів.

4. Департаменту міського господарства Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради 
до 07.00 02 вересня 2018 року забезпечити розміщення прапора міста Одеси на адміністративних будівлях, будинках підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, житлових будинках, вздовж автомагістралей міста, в місцях проведення святкових заходів.

5. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту  праці та соціальної політики Одеської  міської  ради, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, службі у справах дітей Одеської міської ради забезпечити привітання дітей-сиріт у спеціальних дитячих закладах та людей похилого віку в геріатричних центрах.
6. Адміністративно-господарському департаменту Одеської міської ради забезпечити наявність сувенірної продукції для запрошених гостей міста та проведення святкового феєрверку. 

7. Департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради,            департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради забезпечити координацію виконання програми перебування офіційних делегацій на святкових заходах.

8. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
8.1. Забезпечити транспортом організаторів святкових заходів                   (за заявками). 
	8.2. Внести зміни до схем руху міського громадського транспорту на період проведення святкових заходів.
8.3. Організувати вивезення глядачів після концерту на Потьомкінських сходах 02 вересня 2018 року з вул. Приморської у напрямку                    Суворовського району та з Митної площі у напрямку Київського та Малиновського районів.
	
9. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити публічну (громадську) безпеку і порядок в місцях проведення святкових заходів.

	10. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції спільно з департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради:                        
	10.1. Тимчасово обмежити рух автотранспорту до в’їзду на естакаду Морського вокзалу з 10.00 26 серпня 2018 року (монтаж сцени) до 18.00         04 вересня 2018 року (демонтаж сцени). 
10.2. Забезпечити супровід патрульною машиною колони під час проведення урочистих церемоній покладання квітів до пам’ятників                  Й.М. Дерибасу, Г.Г. Маразлі, Отаману Головатому, М.С. Воронцову, Засновникам Одеси, Дюку де Рішельє.
10.3. Звільнити від автотранспорту вул. Ланжеронівську                                   (від вул. Пушкінської до вул. Рішельєвської) з 10.00 26 серпня 2018 року                  до 23.00 27 серпня 2018 року для проїзду вантажного транспорту зі сценічним обладнанням для оперного гала-концерту. 
	10.4. Звільнити від автотранспорту вул. Ланжеронівську ріг                      вул. Пушкінської з 21.00 01 вересня 2018 року до 13.00 02 вересня                   2018 року під час встановлення та урочистого відкриття зірок на Алеї Зірок міста Одеси.

	10.5. Звільнити від автотранспорту частину Катерининської площі       (від Приморського бульвару до готелю «Hotel de Paris Odessa MGallery by Sofitel») з 09.00 01 вересня 2018 року до 24.00 02 вересня 2018 року для паркування транспорту дипломатичного корпусу. 
	10.6. Припинити рух автотранспорту на розі вулиць Ланжеронівської та Пушкінської під час проведення церемонії урочистого відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси з 09.00 до 13.00 02 вересня 2018 року.
	10.7. Припинити рух автотранспорту на естакаду Морського вокзалу, крім службового транспорту організаторів та учасників гала-концерту,                       з 13.00 02 вересня 2018 року до 00.00 03 вересня 2018 року.
	10.8. У зв’язку з проведенням гала-концерту припинити рух автотранспорту з 17.00 02 вересня 2018 року до 00.00 03 вересня 2018 року:
	- по вул. Приморській (від Військового узвозу до Польського узвозу);
	- по Карантинному узвозу (від вул. Канатної до Польського узвозу);
	- по вул. Леха Качинського (від вул. Грецької до вул. Дерибасівської);
	- по Польському узвозу (від вул. Буніна до вул. Приморської);
	- по вул. Пушкінській (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської);
	- по вул. Рішельєвській (від вул. Грецької до вул. Ланжеронівської).

	11. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії                             з правоохоронними органами Одеської міської ради:
11.1. Спільно з комунальною установою «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» забезпечити чергування аварійно-рятувальних змін у місцях проведення святкових заходів.
11.2. Надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо забезпечення чергування пожежно-рятувальних машин у місцях проведення святкових заходів. 

12. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради надати сприяння у виготовленні та розміщенні зовнішньої реклами та святковому оформленні міста.

13. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради забезпечити проведення заходів щодо недопущення  торгівлі алкогольними напоями та обмеження продажу напоїв у скляному посуді в місцях проведення святкових заходів.

14. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити встановлення біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття              та спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест», «Міські дороги» забезпечити належний стан територій у місцях проведення заходів.

15. 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 у місцях проведення святкових заходів.
	
	16. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до електромережі                     в місцях проведення святкових заходів.

	17. Комунальній установі «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради забезпечити встановлення турнікетів                       у місцях проведення основних святкових заходів. 

	18. Комунальному підприємству «Сервісний центр» обмежити роботу фонтана на Театральній площі мінімальним режимом під час монтажу та демонтажу сцени з 26 по 27 серпня 2018 року, зі змінною роботою фонтана під час проведення заходу 31 серпня 2018 року.

	19. Рекомендувати творчій групі організаційного комітету з координації проведення заходів зі святкування Дня міста Одеси, організаторам фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері» при розробці сценарного плану додержуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

20. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке анонсування та висвітлення святкових заходів у засобах масової інформації. 
	
	21. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
                                          		                       
      								                        


                                                                                          Г. Труханов













Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 23.08.2018р.
№ 735  


ПЛАН ЗАХОДІВ
зі святкування Дня міста Одеси у 2018 році

№
з/п
Заходи
Місце проведення
Дата та час 
проведення
Відповідальні
	

Фестиваль «Руде місто»
Приморський бульвар
(біля пам’ятника 
Дюку де Рішельє), 
Міський сад
30 серпня 2018 року 
17.00-19.00
Маркова Т.Ю.
Делієва Н.В.
	

Концерт до 20-річчя клезмер-бенду «Мамині діти»
Міський сад
30 серпня 2018 року
20.00
Маркова Т.Ю.
	

Відкриття скульптури «Архангел» на даху заводу «Стальканат-Сілур» 
ПАТ «ВО «Стальканат-Сілур»
(вул. Водопровідна, 16)
30 серпня 2018 року
21.00
Маркова Т.Ю.
	

Привітання та святкові концерти для підопічних: 
- комунального підприємства «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району                        м. Одеси»;
- комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»;


- комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району                        м. Одеси»


Вул. Генерала Бочарова, 28



Вул. Героїв Крут, 12
Вул. Ясна, 6
Вул. Педагогічна, 24


Вул. Генерала Петрова, 8



31 серпня 2018 року
14.00


02 вересня 2018 року
13.00
03 вересня 2018 року
13.00

03 вересня 2018 року
11.00


Китайська О.П.

	

Свято Суворовського району «Одеса – найкраще місто на планеті!»:
- святкова концертна програма;
- мистецьке дійство «Територія свободи. Місто майстрів»;
- виставка дитячої творчості «Місто сонця та місто майстрів»;
- майстер-класи декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва;
- спортивні змагання «Старти надій»;
- ігрові атракціони для дітей пільгового контингенту
Просп. Добровольського, 106-106а 
(територія скверу та майданчики біля будівель Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради та Будинку дитячої творчості «Тоніка»)
31 серпня 2018 року
11.00
Кондратюк С.А.
Буйневич О.В.

	

Виставка робіт українських художників «Морський фасад Одеси»                        
Свято-Архангело-Михайлівський жіночий монастир
(вул. Успенська, 4 Б)
31 серпня 2018 року
15.00

Маркова Т.Ю.
Фомічьова Н.М.
	

Презентація 16-го випуску Одеського календаря та буклету – монографії Одеського літературного музею. Презентація 74-го випуску альманаху «Дерибасівська – Рішельєвська» 
Літературний музей
(вул. Ланжеронівська, 2)

31 серпня 2018 року
15.00
Маркова Т.Ю.
Ліптуга Т.І.
Кохрихт Ф.Д.
	

Великий оперний гала-концерт «Odessa Ballet Gala Classic&Modern» в рамках                     IV фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері»


Театральна площа
(біля фонтана)

31 серпня 2018 року
20.00
Маркова Т.Ю.
Бабіч Н.М.
	

Перший Одеський міжнародний фестиваль вуличних театрів 

Міський сад
Вул. Дерибасівська
Грецька площа
31 серпня-01 вересня 2018 року
Маркова Т.Ю.
Делієв Г.В.
	

«Любов і голуби» – виставка голубів та декоративної птиці 
Парк Савицький
(вул. Мельницька, 32б)
01 вересня 2018 року
07.00-14.00
Овсов С.А.
Варчук Г.І.
	

Урочисте відкриття Одеського ліцею «Європейський» Одеської міської ради Одеської області
Вул. Маршала Говорова, 8а
01 вересня 2018 року
08.30
Буйневич О.В.
	

Свято Київського району «Зі святом, улюблене місто!»:
- святкова концертна програма за участю дитячих та юнацьких колективів комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»
Просп. Академіка Глушка, 2а (біля фонтана) 
01 вересня 2018 року
11.00

Сушков В.М.
Буйневич О.В.
	

Міжнародна виставка творчості фотохудожників «Donumenta»
Музей сучасного мистецтва Одеси
(вул. Леонтовича, 5)
01 вересня 2018 року
18.00
Боєва С.Ю.
Кантор С.Б.

	

Свято Малиновського району «Одеса – мій дім, моя сім’я, моя доля»:
- святкова концертна програма за участю творчих колективів району;
- проведення творчих майстер-класів
ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)

01 вересня 2018 року 
12.00

Омельчук Є.В.
Буйневич О.В.
	
	

Відкриття Одеської обсерваторії після реконструкції. Відкриття моделі ракети «Енергія – Буран» (до 110-річчя від дня народження В.П. Глушка) 
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(вул. Маразліївська, 1)

01 вересня 2018 року
13.00
Маркова Т.Ю.
Коваль І.М.
	

Святковий концерт комунальної установи «Одеський муніципальний театр духової музики імені народного артиста України                 О. Саліка» «Одеса – перлина біля моря»
Міський сад
01 вересня 2018 року
14.00-15.00
Маркова Т.Ю. 
	

Концерт open-air Tango Music Project 
Театральна площа

01 вересня 2018 року
17.00-18.30 
Маркова Т.Ю.
	

Свято Приморського району «Ах, Одесо!»:
- святкова концертна програма за участю дитячих творчих колективів району;
- проведення творчих майстер-класів;
- виставка-ярмарок ужиткового мистецтва
Дендропарк Перемоги
(просп. Шевченка, 14)
01 вересня 2018 року
18.00
Корольов М.В.
Буйневич О.В.

	

Оперета «Біла акація»
Зелений театр
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(вул. Маразліївська, 34)
01 вересня 2018 року
20.00
Маркова Т.Ю.
Редько О.Г.
	

Зустріч з сином Чарлі Чапліна Юджином Чапліном. Показ фільму «Цирк»                              до 80-річного ювілею кінострічки
Міський сад
01 вересня 2018 року
20.00
Маркова Т.Ю.
	

Фотовиставка: «Перетворення. Малиновський район вчора і сьогодні…»
ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)

01-02 вересня 2018 року
Омельчук Є.В.

	

Книжкові виставки, тематичні зустрічі, присвячені святкуванню Дня міста Одеси
Міські та шкільні бібліотеки міста
01-07 вересня 2018 року
Буйневич О.В.
Маркова Т.Ю.

	

Загальносистемна бібліотечна акція «Вулиця, вулиця, вулиця знайома…»
Централізована бібліотечна система для дорослих м. Одеси
01-04 вересня 2018 року
Маркова Т.Ю.
	

Традиційне покладання Почесними громадянами міста Одеси квітів до пам’ятників:
- Й.М. Дерибасу;
- Г.Г. Маразлі; 
- Отаману Головатому;
- М.С. Воронцову;
- Засновникам Одеси;
- Дюку де Рішельє



Вул. Дерибасівська
Грецька площа
Старобазарний сквер
Соборна площа
Катерининська площа 
Приморський бульвар
02 вересня 2018 року
09.00
Броварська М.В.
Іовчева С.В.
Буйневич О.С.
Жильцов О.С.

	

Урочиста церемонія підняття прапора міста Одеси

Думська площа
02 вересня 2018 року
10.00
Броварська М.В.
Боєва С.Ю.
Іовчева С.В.
Жильцов О.С.
Буйневич О.В.
Зубов Г.І.
Дамаскіна І.В.
	

Фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва – виставки робіт та майстер-класи переможців міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси»
Приморський бульвар
02 вересня 2018 року
10.00-14.00
Буйневич О.В.
	

Презентація арт-зони Грецького парку
Грецький парк
02 вересня 2018 року
11.00
Панов Б.М.
Боєва С.Ю.
Бумбурас П.В.
	

Урочисте відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси
Вул. Ланжеронівська
02 вересня 2018 року
12.00
Маркова Т.Ю.
Боєва С.Ю.
Козловський О.М.
Шатілов О.П.
	

Урочиста церемонія одруження. Створення нової одеської сім’ї
Палац одружень
(вул. Рішельєвська, 4)
02 вересня  2018 року
12.45
Поповська І.П.
	

Проект Освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського «Пізнай Китай разом з нами»
Грецька площа
02 вересня 2018 року
10.00-17.00
Маркова Т.Ю.
Попова О.В.
	

Спортивні змагання з велосипедного                        спорту – маунтенбайку 
Екстрім-парк
(Шкодова гора)
02 вересня 2018 року
10.00-14.00
Пуздрач Р.О.
	

Спортивні змагання «Міжнародні 2 милі Миру «Єдність» 


Траса здоров’я 
02 вересня 2018 року
10.00-14.00
Пуздрач Р.О.
	

Спортивно-розважальний захід «Одесити за здоровий спосіб життя!»:
- виступи черлідінг команд, спортивні танці, майстер-класи; 
- спортивні змагання для дітей та дорослих;
- чемпіонат по бейблейду;
- святковий концерт 
Естрадний майданчик «Ракушка»
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(вул. Маразліївська, 1/4)
02 вересня 2018 року
10.00-22.00
Маркова Т.Ю.
Овсов С.А.
	

Музично-розважальний захід «Трамвай щастя». Безкоштовне перевезення громадян трамвайним вагоном із концертно-розважальною програмою
Маршрут руху трамвая № 4:                  курортно-пляжний комплекс «Аркадія» – Тираспольська площа
02 вересня 2018 року
12.00-17.00
Буйневич О.В.
Калинюк І.П.
	

Свято «Самий Одеський зоопарк» 
КУ «Одеський зоологічний  парк загальнодержавного значення»
(вул. Новощіпний ряд, 25)
02 вересня 2018 року
12.00
Маркова Т.Ю.
Біляков І.В.

	

Презентація експозиції виставки «Історія мореплавання»
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(вул. Маразліївська, 1)
02 вересня 2018 року
16.00
Маркова Т.Ю.
Овсов С.А.
	

Відкриття скульптури «Молодий Утьосов». Концертна програма
Дворик музею-квартири 
Леоніда Утьосова
(вул. Утьосова, 11, кв. 7)
02 вересня 2018 року
17.00
Маркова Т.Ю.
	

Гала-концерт загальноміського конкурсу на краще виконання пісні про Одесу
Міський сад
02 вересня 2018 року
18.00-20.30
Маркова Т.Ю.
Ківалов С.В.
	

Допрем’єрний показ документального фільму Ігоря Малахова «Одеса,                     Утьосова, 14». Зустріч з творчою групою
Дворик музею-квартири
Леоніда Утьосова
(вул. Утьосова, 11, кв. 7)
02 вересня 2018 року
19.00
Маркова Т.Ю.
	

Гала-концерт на Потьомкінських сходах. Святковий феєрверк
Потьомкінські сходи
02 вересня 2018 року    19.00
Маркова Т.Ю.
Жильцов О.С.
Боєва С.Ю.
Сиваш А.С.
Орлова О.С.
Кондратюк С.А. Іовчева С.В.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
	

Урочисте відкриття Одеського навчально-виховного комплексу № 125
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Одеської міської ради Одеської області
Вул. Кругова, 1
03 вересня 2018 року
08.30
Буйневич О.В.
	

Флешмоб «Поділись теплотою серця – простягни руку допомоги»
Міський сад
03 вересня 2018 року
15.00
Китайська О.П.
	

Урочисте привітання міським головою Трухановим Г.Л. першого новонародженого та всіх немовлят у пологових будинках, які народились 2 вересня 
Пологові будинки міста Одеси
03 вересня 2018 року
(за окремим графіком)
Якименко О.О.
	

Проведення єдиного тематичного уроку «Історія Одеси: минуле та сьогодення»
Заклади загальної середньої    освіти міста
03-04 вересня 2018 року
за окремим графіком
Буйневич О.В.

	

Відкриття Центру надання інтегрованих послуг у форматі «Прозорий офіс»
Вул. Академіка Корольова, 9
04 вересня 2018 року
11.00
Китайська О.П.
	

Привітання для дітей:
- комунальної установи «Міський спеціалізований будинок дитини № 1»;
- комунальної установи «Спеціалізований психоневрологічний будинок дитини № 3 «Сонечко»

Пров. Монастирський, 3

Просп. Добровольського, 149/5
04 вересня 2018 року
(за окремим графіком)
Якименко О.О.
	

Презентація та показ грецьких мультфільмів
Філія Грецького Фонду Культури
(пров. Красний, 20)
05 вересня 2018 року 
16.00-18.00
Маркова Т.Ю.
Парадісопулос С.



Керуюча справами 						         							 О. Оніщенко 
Додаток 2
									до розпорядження 
									міського голови 
									від 23.08.2018 р.
									№ 735


ПЛАН ЗАХОДІВ
зі святкування Дня міста Одеси у 2018 році у закладах культури

№
з/п
Заходи
Місце проведення
Дата та час 
проведення
Відповідальні
	

Оперета «Жарти Оффенбаха» 
Одеський академічний театр музичної комедії 
ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3) 
29 серпня 2018 року
18.30
Редько О.Г.
	

Відкриття IV фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері». Фолк-опера-балет «Коли цвіте папороть» 
Одеський національний академічний театр опери та балету
(пров. Чайковського, 1)
29-30 серпня 2018 року
18.30
Бабіч Н.М.
	

Прем’єра опери «Орфей і Еврідіка» 
Одеський національний академічний театр опери та балету
(пров. Чайковського, 1)
01 вересня 2018 року
18.30
Бабіч Н.М.
	

Балет «Спляча красуня»
Одеський національний академічний театр опери та балету
(пров. Чайковського, 1)

01 вересня 2018 року
18.30
Бабіч Н.М.
	

Традиційні концерти Національного Одеського філармонічного оркестру  до Дня міста «Odessa international»
Одеська обласна філармонія
(вул. Буніна, 15)
01-02 вересня 2018 року
19.00
Косяченко І.І.
	

Концерт із творів Ріхарда Штрауса «Останній романтик»
Одеський національний академічний театр опери та балету
(пров. Чайковського, 1)
08 вересня 2018 року
18.30
Бабіч Н.М.
	

Закриття IV фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері». Опера «Набукко» 
Одеський національний академічний театр опери та балету
(пров. Чайковського, 1)
09 вересня 2018 року
18.30
Бабіч Н.М.




                   Керуюча справами	 	                       								О. Оніщенко 



