

Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 889 від 08.10.2018 р.







Про відзначення у місті Одесі 
Дня захисника України


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування      в Україні», на виконання Указу Президента України від 14 жовтня 2014 року  № 806/2014 «Про День захисника України», з метою вшанування мужності, бойового подвигу та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню Українському народу, збереження та розвитку національних військових традицій, посилення суспільної уваги до ветеранів війни і військової служби, сприяння патріотичному вихованню молоді та належного відзначення Дня захисника України:

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення у місті Одесі Дня захисника України (додається).

2. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії           з правоохоронними органами Одеської міської ради спільно з департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради, департаментом освіти та науки Одеської міської ради, департаментом культури та туризму Одеської міської ради, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаментом документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, адміністративно-господарським департаментом Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, командуванням Одеського гарнізону здійснити необхідні організаційні заходи та організувати їх матеріально-технічне забезпечення.

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради забезпечити участь у святкових заходах ветеранів війни та військової служби, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, учасників Революції гідності, учасників українського визвольного руху, членів сімей загиблих (померлих) воїнів, представників громадських організацій міста та направити листи до релігійних організацій міста з пропозицією провести вранці 14 жовтня                    2018 року молебень за захисників України.

4. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно        з комунальним підприємством «Міськзелентрест» забезпечити приведення території у місцях проведення заходів у належний санітарний стан до та після їх проведення.

5. 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.

6. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії            з правоохоронними органами Одеської міської ради за узгодженням з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області забезпечити посилене чергування аварійно-рятувальних змін та пожежних машин у місцях проведення заходів.

7. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно     з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити громадський порядок та безпеку громадян під час проведення заходів.

8. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції забезпечити безпеку учасників заходів шляхом посилення контролю за рухом автотранспорту в місцях їх проведення.

9. Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради забезпечити наявність транспорту для перевезення військового оркестру, Роти почесної варти, статистів, Салютної групи, ветеранів військової служби, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) воїнів, ліцеїстів Військово-морського  ліцею, представників об'єднань громадян до місць проведення заходів (за наданими заявками). 

10. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради спланувати         та провести тематичні уроки, виховні години і бесіди про героїчну історію українського народу, боротьбу його захисників за становлення державності        в Україні за участю ветеранів війни, військової служби і учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, відвідування музеїв і кімнат бойової  слави військових частин міста Одеси.



11. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради вирішити питання виготовлення та розміщення в м. Одесі соціальної реклами, яка анонсує відзначення Дня захисника України.

12. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів з нагоди відзначення у місті Одесі Дня захисника України.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти                      на заступника міського голови Котляра А.І.




В.о. міського голови 						                 А. Орловський





























ПОГОДЖЕНО:



Заступник міського голови – 
директор департаменту фінансів					С.М. Бедрега



Заступник міського голови						П.В. Вугельман



Заступник міського голови						А.І. Котляр



Заступник міського голови						О.Б. Янчук



Керуюча справами							О.С. Оніщенко



Директор юридичного департаменту				І.П. Поповська 



Директор департаменту 
документально-організаційного 
забезпечення								М.В. Броварська



Зав. сектору підготовки документів 
загального відділу департаменту 
документально-організаційного 
забезпечення		 						Н.М. Сорокіна





Додаток
до розпорядження
міського голови
від 08.10.2018
№ 889

ПЛАН ЗАХОДІВ
з нагоди відзначення у місті Одесі Дня захисника України 

№
 з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце 
проведення
Відповідальні
1.
Урочиста церемонія нагородження військовослужбовців керівництвом Одеської області та м. Одеси
12 жовтня                    2018 року
14.00
9.00
Будинок прийомів Одеської обласної ради
(пров. Санаторний, 2)
Зубов Г.І.

2.
Урочисте зібрання військовослужбовців Одеського військового гарнізону 
12 жовтня                  2018 року
14.00
15.00
59-й будинок офіцерів
(вул. Пироговська, 7/9)
Зубов Г.І.,
Оперативне командування «Південь»
(за згодою)
3.
Проведення фінальних змагань міської молодіжної Спартакіади «Патріот» 
12 жовтня                 2018 року
10.00-15.00
Військова академія 
(Фонтанська дор., 10/1)
Зубов Г.І.,
Пуздрач Р.О.,
Буйневич О.В.
4.
Показ військової техніки 
13 жовтня                 2018 року                   09.00-18.00
Думська площа
Зубов Г.І.,
Бєляков Ю.В. – військовий комісар Одеського обласного комісаріату
(за згодою)
5.
Виставка художніх робіт учнів школи, присвячена Дню захисника Вітчизни
11-13 жовтня 2018 року
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв № 3                              м. Одеси»
(вул. Академіка Філатова, 66/68)
Маркова Т.Ю.
6.
Концертні програми за участю дитячих творчих колективів закладів освіти для ветеранів війни, військової служби, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил
12-19 жовтня 2018 року
Військові частини,
військові госпіталі
Буйневич О.В.
7.
Тематичні уроки, виховні години про героїчну історію українського народу, боротьбу його захисників   за становлення державності в Україні за участю ветеранів, військовослужбовців та учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил
12-19 жовтня 2018 року
Заклади загальної середньої та позашкільної освіти міста
Буйневич О.В.
8.
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»
 
08-19 жовтня 2018 року
Військово-історичний музей Південного оперативного командування (Пироговська, 4), музей «Меморіал героїчної оборони Одеси                              «411-та батарея» та музею «Алея слави» Одеського міського Центру військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост № 1»
(Маразліївська,1)
Буйневич О.В.
9.
Святкові заходи, присвячені Дню захисника України та Дню козацтва
13-14 жовтня 2018 року                11.00
ЦПКтаВ                                          ім. Т.Г. Шевченка
(естрадний майданчик «Ракушка»)
Маркова Т.Ю.
10.
Проходження урочистим маршем курсантів і працівників Одеського Державного університету внутрішніх справ
13 жовтня                2018 року
07.45-09.15
Сабанський пров., 4 –
вул. Жуковського – проспект Олександрівський (пам’ятник загиблим працівникам ОВС) – вул. Жуковського – Сабанський пров., 4
Жильцов О.С.,    Поліщук О.Г. – проректор Одеського Державного університету внутрішніх справ
(за згодою)

11.
Покладання корзин та квітів до Меморіального каменя на честь воїнів, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України
14 жовтня                2018 року                  09.00
Меморіальний камінь на честь 
воїнів, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України (сквер Героїв Небесної Сотні)
Зубов Г.І.,
Жильцов О.С.,
Броварська М.В.,
Буйневич О.В.,
Ілько О.В.,
Кондратюк С.А.,
Корольов М.В.,
Омельчук Є.В.,
Сушков В.М.

12.
Церемонія складання Урочистої клятви ліцеїстами Військово-морського ліцею
14 жовтня                2018 року                  10.00
Меморіальний камінь на честь 
воїнів, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України (сквер Героїв Небесної Сотні)
Зубов Г.І.,
Урсол А.О. – заступник командувача ВМС ЗС України з морально-психологічного забезпечення – начальник управління
(за згодою),
Шмигановський В.А. – начальник Військово- морського ліцею                           (за згодою)
13.
Молебень за захисників України
14 жовтня                2018 року                  11.00
Меморіальний камінь на честь 
воїнів, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України (сквер Героїв Небесної Сотні)
Жильцов О.С., представники громадських організацій
(за згодою)

14.
Виставка зразків техніки та матеріально-технічних засобів Національної поліції  
14 жовтня                 2018 року 
13.00-15.00
Пам’ятник 
Дюку де Рішельє (Приморський бул., 7) 
Зубов Г.І.,
Варешкіна Н.О. –начальник відділу ГУНП в Одеській області
(за згодою)
15.
Лекція для дітей на тему «Ми шануємо захисників своєї Батьківщини»
16 жовтня                  2018 року
12.00
Громадська організація                        «Білий Ангел»
(Люстдорфська дор., 27)
Китайська О.П.
16.
Бесіда для дітей на тему «День захисника України»
16 жовтня                   2018 року
10.00
Комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб               з числа дітей-сиріт                та дітей, позбавлених батьківського піклування»
(вул. Іоганна                        Гена, 19В)
Китайська О.П.
17.
Надання матеріальної допомоги учасникам війни, бойових дій, антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членам сімей загиблих (померлих) воїнів
Вересень-   жовтень
Приміщення районних адміністрацій Одеської міської ради
Кондратюк С.А.,
Корольов М.В.,
Омельчук Є.В.,
Сушков В.М.






Керуюча справами							 				О. Оніщенко



































Вик. Зубов 748-15-34
ДТ 03.10.2018

