 
Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 902 від 12.10.2018 р.



Про відзначення у місті Одесі 74-ї річниці визволення України від нацистських окупантів
 


	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                        в Україні», Указу Президента України від 20 жовтня 2009 року № 836/2009 «Про День визволення України від фашистських загарбників», з метою увічнення безсмертного подвигу народу та захисників України у Другій світовій війні 1939-1945 років:

1. Затвердити план заходів з відзначення у м. Одесі 74-ї річниці визволення України від нацистських окупантів (додається).

2. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради забезпечити дотримання встановленої процедури урочистої церемонії покладання вінків та квітів та спільно з департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради, департаментом культури та туризму Одеської міської ради, департаментом освіти та науки Одеської міської ради, департаментом документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради, департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради та керівництвом Одеського гарнізону здійснити матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення ритуалу покладання вінків та квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в центральному парку культури та відпочинку                             ім. Т.Г. Шевченка.

	3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради запросити до участі                                    у загальноміських і районних заходах ветеранів війни та представників громадських організацій міста.
 



	4. Районним адміністраціям Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради                         28 жовтня 2018 року до 07.00 забезпечити розміщення Державного Прапора України на адміністративних будівлях, будинках підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, житлових будинках, вздовж автомагістралей міста та в місцях проведення масових святкових заходів.

	5. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити участь учнівської молоді у заходах та проведення в загальноосвітніх навчальних закладах міста уроків та виховних годин відповідної тематики.
 
	6. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради забезпечити проведення у бібліотеках міста лекцій та бесід відповідної тематики.
 
	7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради, комунальному підприємству «Міськзелентрест» забезпечити приведення території у належний санітарний стан до та після проведення заходів.
 
	8. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
8.1. Надати посильну допомогу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення Роти почесної варти, Салютної групи, військового оркестру, учасників бойових дій, ветеранів війни та інших представників громадськості міста для участі в заходах                   (за заявками). 
8.2. На час проведення ритуалу покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави (центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) вжити заходів щодо тимчасової зміни місця стоянки автотранспорту загального користування (з 08.00 до 10.30 28 жовтня 2018 року).
8.3. Внести зміни до схем руху міського громадського транспорту                        28 жовтня 2018 року та проінформувати представників територіальної громади і гостей міста про зазначені зміни.

	9. 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.

	10. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходів. 




	11. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
11.1. Посилити контроль за рухом автотранспорту для забезпечення безпеки учасників урочистих церемоній у місцях проведення заходів                       (пункти 1, 4 додатка). 
11.2. Заборонити паркування автотранспорту та обмежити його                         рух з 08.00 до 10.30 28 жовтня 2018 року на Алеї Слави                                                                      (в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка).

	12. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке висвітлення заходів у засобах масової інформації.

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




В.о. міського голови                                                                        А. Орловський


Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 12.10.2018
№ 902
ПЛАН 
заходів щодо відзначення у місті Одесі 74-ї річниці визволення України від нацистських окупантів

№
з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце проведення
Відповідальні
1.
Інформаційна бесіда на тему: «Живі герої в пам’яті людській» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району                  м. Одеси»
23 жовтня 2018 року
10.00

Одеська обласна універсальна наукова бібліотека                                      ім. М.С. Грушевського
(вул. Троїцька, 49/59)
Китайська О.П.
2.
Урочиста хода колон курсантів, присвячена           74-й річниці Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» 
24 жовтня 2018 року
11.15-13.00

вул. Маразліївська, 40/42 – вул. Троїцька –                          вул. Канатна –                              вул. Грецька –                               вул. Пушкінська –                   вул. Ланжеронівська, 4
Жильцов О.С.
3.
Урок історії на тему: «Назавжди в пам’яті народній!» та виставка літературних видань про героїв України для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
24 жовтня 2018 року
14.00

Бібліотека-філія № 7
(вул. Генерала Бочарова, 14)
Китайська О.П.
4.
Тематичний захід «Це моя Україна, це моя Батьківщина!»
18-26 жовтня 2018 року
Бібліотеки-філії міста
Китайська О.П.
5.
Екскурсія на тему: «Храми Одеси» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
26 жовтня 2018 року
10.00

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району                   міста Одеси»
(вул. Богдана                    Хмельницького, 62)
Китайська О.П.
6.
Зустріч із партизаном, ветераном Другої світової війни Журовим Іваном Єрмолайовичем
26 жовтня 2018 року
10.00

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району                         міста Одеси»
(вул. Генерала Петрова, 8)
Китайська О.П.
7.
Проведення військово-наукової конференції ветеранів війни «Визволення України»
26 жовтня 2018 року
11.00
Будинок офіцерів Південного оперативного командування
(вул. Пироговська, 7/9)
Жильцов О.С.
Зубов Г.І.

8.
Тематичний святковий захід  та виступ ансамблю «Золота осінь» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
26 жовтня 2018 року
14.00

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району                   міста Одеси»
(вул. Богдана                     Хмельницького, 62)
Китайська О.П.
9.
Покладання квітів до меморіалів Поясу Слави за участю керівництва Суворовської районної адміністрації, ветеранів Другої світової війни, громадськості, учнів шкіл району


27 жовтня 2018 року
10.00

Кладовища Суворовського району та  меморіали Поясу Слави
Кондратюк С.А.
10. 
Урочистий ритуал покладання вінків та квітів до пам’ятника Невідомому матросу 
28 жовтня 2018 року
10.00

Меморіальний комплекс 
«Алея Слави»
в центральному парку культури та відпочинку                                  ім. Т.Г. Шевченка
(вул. Маразліївська, 1)
Жильцов О.С.
Зубов Г.І.
Броварська М.В.
Буйневич О.В.
Козловський О.М.
Якименко О.О.
Кондратюк С.А. 
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
11.
Урочистий мітинг та покладання квітів до могили невідомого солдата за ініціативи комітету самоорганізації населення мікрорайону «Шевченко-3»
28 жовтня 2018 року
11.00

Сел. Шевченко-3
(вул. Рельєфна, 1)

Кондратюк С.А.
12.
Покладання квітів до меморіалів Поясу Слави 
29 жовтня 2018 року
10.00-13.00

Одеська обл.,
Овідіопольський р-н,
с. Прилиманське,
с. Дальник
Омельчук Є.В.
13.
Надання адресної одноразової допомоги ветеранам війни м. Одеси 
Протягом жовтня
2018 року
За місцем проживання
Китайська О.П. 
14.
Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах міста уроків та виховних годин, присвячених 74-ій річниці визволення України від нацистських окупантів
Протягом жовтня
2018 року

Загальноосвітні навчальні заклади міста
Буйневич О.В.

15.
Організація зустрічей із ветеранами Другої світової війни та учасниками бойових дій антитерористичної операції
Протягом жовтня
2018 року

Загальноосвітні навчальні заклади міста
Буйневич О.В.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.

Керуюча справами                                                                                           	   О. Оніщенко




























