Розпорядження
Одеського міського голови
№388  від 16.05.2019 р.



Про проведення в м. Одесі 
Дня Європи


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування     в Україні», Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», з метою формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України, популяризації загального європейського надбання серед громадськості:

1. Провести в м. Одесі День Європи згідно з планом заходів (додається).

2. Департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради, адміністративно-господарському департаменту Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради здійснити матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення заходів. 

3. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно   з комунальним підприємством «Одескомунтранс» забезпечити встановлення біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття в місцях проведення заходів та спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест» і «Міські дороги» забезпечити належний стан території згідно з планом заходів. 

4. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення обладнання до міської електромережі в місцях проведення заходів, зазначених у пунктах 2, 3, 5 та 6 додатка до розпорядження. 
5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення заходів. 

6. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції: 
6.1. Надати сприяння у перепуску 17-20 травня 2019 року із 07.00                  до 23.00 на Приморський бул. з пл. Катерининської та пров. Воронцовського автотранспорту з обладнанням (пункти 2, 3 та 6  додатка до розпорядження). 
6.2. Надати сприяння у забезпеченні супроводу колони Всеукраїнського заходу «Мегамарш у вишиванках» та зміни руху транспорту за маршрутом руху колони (пункт 7 додатка до розпорядження). 

7. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради   забезпечити чергування аварійно-рятувальної зміни під час проведення заходів та надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області для організації чергування пожежної машини.

8. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати сприяння у вирішенні питання перевезення Роти почесної варти та військового оркестру під час проведення заходу, зазначеного у пункті 3 додатка до розпорядження.

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. Управлінню реклами Одеської міської ради надати сприяння у виготовленні та розміщенні зовнішньої реклами, присвяченої святкуванню Дня Європи.

11. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради дозволити продаж слабоалкогольних напоїв та обмежити продаж напоїв у скляному посуді в місцях проведення заходів.

11. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради спільно з департаментом культури та туризму Одеської міської ради здійснити організаційні заходи щодо проведення урочистої церемонії підняття прапора, а також культурної програми святкових заходів, зазначених у пунктах 3, 4 додатка до розпорядження. 

12. Рекомендувати відповідальним за проведення заходів при розробці сценарних планів додержуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

13. Департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради спільно з департаментом інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації здійснити загальну координацію проведення заходів.

14. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити широке висвітлення проведення в м. Одесі Дня Європи.

15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                    заступника міського голови Вугельмана П.В.
									


                                                                                Г. Труханов


										Додаток 
до розпорядження
										міського голови 
										від 16.05.2019
										№ 388
ПЛАН ЗАХОДІВ
з проведення  в м. Одесі Дня Європи

№
з/п
Назва заходу
Місце проведення
Дата та час проведення
Відповідальні
	

Виступ духового оркестру. Музичний флешмоб
Центр інтегрованих послуг
(вул. Косовська, 2-Д)
17, 20 травня 
2019 року
12.00-12.30
Маркова Т.Ю.
Олійникова О.А.
Кузнєцов В.В.
Іовчева С.В.
	

Благодійний міський фестиваль «Одна надія для Одеси» за участю громадської організації «Ignite Europe»: 
	«Євромістечко»;
	святкова концертна програма

Приморський бул.,
пам’ятник Дюку де Рішельє
18 травня 2019 року
09.00-23.00
Жильцов О.С.
Кузнєцов В.В.
	

Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України та прапора Європейського Союзу
Думська пл., 1
19 травня 2019 року
12.00-12.30

Буйневич О.В.
Маркова Т.Ю.
Олійникова О.А.
Іовчева С.В.
Бєлов С.М.
Кузнєцов В.В.
	

Святкова концертна програма
Приморський бул.,                           пам’ятник Дюку де Рішельє
19 травня 2019 року
12.00-19.00
Маркова Т.Ю.
Буйневич О.В.
	

«Євромістечко» за участю представників дипломатичного корпусу, акредитованого                   в м. Одесі, з презентацією:
	інформаційних зон – членів Європейського Союзу;
	фотозон – членів Європейського Союзу;
	зони фуд-корту;
	кінотеатру просто неба та маркету

Приморський бул.
19 травня 2019 року
12.00-19.00
Олійникова О.А.
Маркова Т.Ю.
Волинець Є.С.                    (за згодою)
Машьянов С.В.
Іовчева С.В.
Кузнєцов В.В.

	

Вернісаж просто неба картин студентів комунального закладу «Одеський художній коледж імені М.Б. Грекова»
Катерининська пл.
19 травня 2019 року
12.00-19.00
Олійникова О.А.
Волинець Є.С.                    (за згодою)
	

Всеукраїнський захід «Мегамарш у вишиванках»
вул. Дерибасівська –                               вул. Рішельєвська –                                 вул. Ланжеронівська –                               вул. Пушкінська –                     Приморський бул.
19 травня 2019 року
13.00-15.00

Кузнєцов В.В. Михайленко Н.В. 
(за згодою)

 
	

Постійно діюча інформаційна виставка «Знай про Європу більше»

Центральна міська бібліотека                       ім. І. Франка
(Книжковий пров., 1а)
протягом травня                    2019 року
11.00
Маркова Т.Ю.

	

Проведення виховних годин «День Європи в Україні», «Європейський  Союз – крок на зустріч», «Українська культура в контексті європейського та світового розвитку», «Європа – наш спільний дім», «Мандруємо країнами Європи», «Хай сонечко сяє всім дітям Європи», «Україна – держава європейська»
Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Зустрічі учнівської молоді з представниками дипломатичних місій, акредитованих у                         м. Одесі
Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Презентації робіт шкільних євроклубів/               євростудій
Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Засідання «круглого столу» на теми «Європейський вибір», «Україна на шляху до Євросоюзу», «Подорож країнами Європи», «Європейська інтеграція – шляхи дружби та співпраці»
Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Вікторини «Що ти знаєш про Європу?», «Європейські столиці», «Країни та міста Європи»

Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Конкурси малюнків та фотоколажів «Україна – держава європейська», «Одеса – це Європа», «Перлини Європи»,  «Місце у Європі, де я хотів побувати», «Європа очима дітей», «Наша Європа», «Парад країн Європи», «Європа очима українців», «Малюю Європу»
Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Інформаційні панорами «Історія Євросоюзу», «Перспективи вступу України до ЄС», «Сучасна Європа», «Україна – держава європейська», «Європейський вимір», «Українська культура у контексті європейського та світового розвитку»
Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Фотовиставки, виставки стіннівок «Я і Європа»,  «Подорожуємо країнами Європи», «Якою я бачу Європу», «Україна в серці Європи», «Наша Європа»
Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Книжкові виставки «Я – європеєць», «Європейська книга: від давнини до сьогодення», «Країни Європейського Союзу» 
Заклади освіти м. Одеси
протягом травня                    2019 року
Буйневич О.В.

	

Книжково-ілюстративна виставка «Музеї Європи». Відеокруїз «Європейський світ: спільність і різноманіття»   
Центральна міська бібліотека                        ім. І. Франка
(Книжковий пров., 1а)
16 травня 2019 року
13.00
Маркова Т.Ю.

	

Гра-подорож «Ми – європейці»  
Бібліотека-філія № 6
(вул. Степова, 66)
16 травня 2019 року
14.00
Маркова Т.Ю.

	

Бібліоглобус «Наш дім – Європа»
Бібліотека-філія № 30
(вул. Кримська, 58)
17 травня 2019 року
11.00
Маркова Т.Ю.

	

Бібліококтейль «Казкарі Європи – дітям»
Бібліотека-філія № 19
(вул. Єфімова, 12)
17 травня 2019 року
12.00
Маркова Т.Ю.

	

Музейна подорож «Культурна спадщина Європи»
Бібліотека-філія № 46,
(пров. Генерала Вишневського, 13)
17 травня 2019 року
12.30
Маркова Т.Ю.

	

Фестиваль-ярмарок «Коло друзів» 
Одеська спеціалізована школа № 17                               І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
(вул. Махачкалинська, 7)
17 травня 2019 року
12.00
Буйневич О.В.

	

Віртуальна подорож  «Барви Європи»

Одеська загальноосвітня школа                   № 31 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Гастелло, 90-А)
17 травня 2019 року
13.00
Буйневич О.В.

	

Фестиваль-конкурс європейських країн «Пані Європа»

Одеська спеціалізована  школа                   № 86 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області
(вул. Академіка Вільямса, 79)
17 травня 2019 року

Буйневич О.В.

	

Загальношкільне свято «Євробачення 117 – 2019»
Одеська спеціалізована школа № 117                       І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
(вул. Рішельєвська, 18)
17 травня 2019 року

Буйневич О.В.

	

Змагання з велоспорту Mountain Bike, приурочені до Дня Європи в Одеській області
Пляж «Дельфін»
18-19 травня
2019 року
Олійникова О.А. Волинець Є.С.                  (за згодою)

	

Загальносистемний захід до Дня Європи
Бібліотека-філія № 1
(поза межами бібліотеки)
18 травня 2019 року
11.00
Маркова Т.Ю.

	

Інсталяція «У книжок немає кордонів»  (2018-2019 рр. оголосили Роком французької мови в Україні)
Бібліотека-філія № 32
(вул. Академічна, 5а)
18 травня 2019 року
11.00

Маркова Т.Ю.

	

Книжкова виставка «Літературна подорож Європою»
Бібліотека-філія № 34
(сел. Шевченко-3,
вул. Перемоги, 26)
18 травня 2019 року
11.00
Маркова Т.Ю.

	

Літературне рандеву «З новою книгою призначена зустріч»  
Бібліотека-філія № 44
(вул. Юхима Фесенка, 7)
18 травня 2019 року
12.00
Маркова Т.Ю.

	

Віртуальна екскурсія «Французькі замальовки» 
Бібліотека-філія № 33
(Французький бул., 22)
18 травня 2019 року
16.00
Маркова Т.Ю.

	

VI Всеукраїнський диктант з польської мови «Я пишу, ти пишеш, ми пишемо… польською» та флешмоб «Польський народний танець «Мазурек»
Головний корпус Одеського національного політехнічного університету
(просп. Шевченка, 1)
19 травня 2019 року 
12.00
Олійникова О.А. Зайцева-Великодна С.С. (за згодою)
	

Інформаційна виставка «Ми – одесити,              ми – європейці!»
Бібліотека-філія № 12
(Фонтанська дор., 116)
20 травня 2019 року
16.00
Маркова Т.Ю.

	

Лекція Андрія Івановича Веселовського, колишнього заступника міністра закордонних справ (2005-2008), Посла                   при ЄС (2008-2010), директора Центру міжнародних досліджень Дипломатичної Академії України
Одеський національний  університет імені І.І. Мечникова                              (вул. Дворянська, 2)
20 травня 2019 року
16.00

Олійникова О.А. Волинець Є.С.                   (за згодою)


	

Відеокруїз та валіза вражень «Мандрівка Італією»
Бібліотека-філія № 28
(просп. Гагаріна, 16/3)
21 травня 2019 року
14.00
Маркова Т.Ю.

	

Літературна зустріч у рамках проведення Року французької мови «Бальзак і час»  
Бібліотека-філія  № 7
(вул. Генерала Бочарова, 14)
21 травня 2019 року
14.00
Маркова Т.Ю.

	

Фестиваль у парку  «Вінок Дунаю»
Бібліотека-філія № 23
(вул. Чорноморського козацтва, 45)
21 травня 2019 року
15.00
Маркова Т.Ю.




Керуюча справами							 				   О. Оніщенко




























