Розпорядження
одеського міського голови
№ 430 від 23.05.2019 р.

Про святкування Міжнародного дня захисту дітей 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування          в Україні», з метою розвитку дитячої творчості та організації змістовного дозвілля юних одеситів:

1. Затвердити план загальноміських заходів з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей (додається).

2. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, службі у справах дітей Одеської міської ради і районним адміністраціям Одеської міської ради забезпечити координацію роботи з виконання заходів з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей.

3. 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.

4. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
4.1. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення заходів.
4.2. Забезпечити чергування аварійно-рятувальних змін у місцях проведення заходів. 
4.3. Надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо забезпечення чергування пожежно-рятувальної машини у місцях проведення заходів.

5. Районним адміністраціям Одеської міської ради забезпечити проведення заходів з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. 

6. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до міської електромережі в місцях проведення заходів.

7. 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», «Міські дороги» забезпечити належний стан території міста до та після проведення заходів.

8. Рекомендувати відповідальним за проведення заходів додержуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

9. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одесреклама» надати сприяння у виготовленні та розміщенні соціальної реклами щодо святкування Міжнародного дня захисту дітей. 

10. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про святкування Міжнародного дня захисту дітей. 

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

               
                                                                                              Г. Труханов



Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 23.05.2019 р.           
№ 430


ПЛАН
загальноміських заходів з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей

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

Свято дитячої книги, присвячене дню народження                              Г.К. Андерсена
23-24 травня
2019 року
Одеська СШ № 32
(вул. Космонавтів, 60)

Одеська ЗОШ № 37
(вул. Софіївська, 26)

Одеська ЗОШ № 57
(вул. Ямчитського, 7)

 
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

Молодіжна рада при Одеському міському голові
Шовкун К.І.
	

Легкоатлетичні змагання «Олімпійський день»
25 травня 2019 року
10.00-12.00
Дендропарк Перемоги
(просп. Шевченка)
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради Пуздрач Р.О.
	

Екскурсія вихованців комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради
Одеської області» на Меморіалі героїчної оборони Одеси 
411-ї берегової батареї
27 травня 2019 року
10.00
Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї (вул. Дача Ковалевського)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Дамаскіна І.В.
	

Майстер-клас «Місто майстрів»
28 травня 2019 року
12.00
ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17-а)
Малиновська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Омельчук Є.В.

Одеський міський центр зайнятості 
Канава Т.В.
	

Фестиваль «Дитяча мрія» для дітей соціально незахищених категорій та дітей – членів громадських організацій:
	конкурсна програма та виступи талановитих дітей;

екскурсії до парків та музеїв міста;
виставка дитячих малюнків та виробів;
автобусна екскурсія для дітей з особливими потребами «Моє улюблене місто»;
спортивний квест для дітей «Хогвартс»
28 травня – 
08 червня 2019 року









01 червня 2019 року
10.00
05 червня 2019 року
10.00
	


08 червня 2019 року
10.00
За місцем проведення заходу











Міський сад

Туристичні маршрути міста Одеси (старт від залізничного вокзалу)


ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради
Ілько О.В.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

Громадська організація «Діва»
Корнійчук-Кірюхіна Н.М. (за згодою)
	

Організоване відвідування дітьми культурних та розважальних заходів
27 травня –
08 червня
2019 року
Театри, кінотеатри, цирк, музеї,
ботанічний сад, Одеський біопарк,
дельфінарій «Немо», 
Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення, розважальний комплекс «Дитяча планета», атракціони для дітей, Воронцовський маяк, науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради
Корольов М.В.

Малиновська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Омельчук Є.В.

Суворовська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Кондратюк С.А.

Київська районна
адміністрація Одеської 
міської ради
Сушков В.М.


Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

Служба у справах дітей Одеської міської ради
Дамаскіна І.В.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.

Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

	

Демонстрація мультфільмів для дітей соціально незахищених категорій
29 травня 2019 року
11.00

01 червня 2019 року
10.00
Кінотеатр «Москва»
(вул. Варненська, 4а)

Кінотеатр «Родина»
(вул. Мечникова, 104)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Дамаскіна І.В.
	

Майстер-клас з образотворчого мистецтва для дітей пільгових категорій
29 травня – 
02 червня 2019 року
ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17-а)

Приморська районна адміністрація Одеської міської ради
Корольов М.В.
	

Урочисте відкриття комунальної установи
«Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1»
30 травня 2019 року
10.00

 вул. Мечникова, 2а
Департамент освіти та науки Одеської 
міської ради 
Буйневич О.В.
	

Святково-розважальна програма для дітей «Країна дитинства»:
- конкурси та виставки дитячих малюнків та творчих виробів;
- конкурс малюнків на асфальті;
- аніматори;
- розважальні ігри;
- вручення подарунків
23 травня –
01 червня 2019 року
10.00-17.00
За місцем розташування дитячих міських поліклінік
та оздоровчих закладів

Департамент охорони здоров’я Одеської 
міської ради
Якименко О.О.
	

Загальноміські змагання «Юний парамедик» серед команд закладів освіти міста 
30 травня 2019 року
10.00
Одеська ЗОШ № 26
(вул. Старопортофранківська, 32) 

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

Національна рада з охорони здоров’я та безпеки 
Карпенко М.І.
(за згодою)
	

Фестиваль мистецтв
«Діти – дітям» – «Одеський Хоро-Вод»
30 травня 2019 року
11.00

Одеський національний морський університет
(вул. Мечникова, 34)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
	

Святкова програма для багатодітних родин «Світ у твоїх долонях»
30 травня 2019 року
15.00

КНП «Дитяча міська поліклініка № 7»
(вул. Старопортофранківська, 46)

Департамент охорони здоров’я Одеської 
міської ради 
Якименко О.О.

Флешмоб 
«Одеський Хоро-Вод»
30 травня 2019 року
17.00

Театральна площа
(біля фонтану)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
	

Святкова програма «Різнокольорові посмішки»:
- солодкий стіл;
- тематична бесіда

30-31 травня                2019 року



Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
Малиновського району 
міста Одеси»
(вул. Богдана 
Хмельницького, 62),
дитячий клінічний санаторій «Хаджибей»
(пров. Каркашадзе, 2)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.

Фотовиставка «Мирна країна – щаслива дитина» 
30 травня –
05 червня 2019 року

Адміністративна будівля Малиновської районної адміністрації
Одеської міської ради
(вул. Генерала Петрова, 22)

Малиновська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Омельчук Є.В. 
	

Конкурс малюнків «Світ очима дітей»
31 травня 2019 року
10.00

Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради
Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12а)
Служба у справах дітей Одеської міської ради
Дамаскіна І.В.
	

Ювілейна програма до 75-річчя Будинку дитини № 1
31 травня 2019 року
10.00

Комунальна установа «Міський спеціалізований будинок дитини № 1»
(пров. Монастирський, 3)
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради 
Якименко О.О.
	

Святкова програма для дітей із малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, які знаходяться під опікою, –  «Країна дитинства, країна мрій», за підтримки громадської організації «Пересипчанка»:
	вручення стипендій обдарованим дітям та солодощів;  

конкурс малюнків на асфальті;
виставка дитячих робіт;
майстер-класи 
з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 
31 травня 2019 року
11.00
Майданчик біля комунального позашкільного навчального закладу
«Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» 
(вул. Чорноморського
козацтва, 45)
Суворовська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Кондратюк С.А.
	

Розважальні програми «Сонячне дитинство» для вихованців дошкільних навчальних закладів 
31 травня, 03 червня 2019 року
Заклади дошкільної освіти міста
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
	

Святково-розважальна програма «Веселкова країна дитинства»:
- фестивалі дитячих творчих колективів;
- театралізовані вистави;
- майстер-класи;
- інтелектуальні ігри;
- спортивні змагання, квести та конкурси;
- вітальні концерти
31 травня –
05 червня 2019 року

Заклади загальної
середньої та позашкільної
освіти міста
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

	

Районні свята «У центрі всесвіту – дитина»
31 травня 2019 року
11.30





01-02 червня
2019 року
11.00


01 червня 2019 року
12.00-15.00

02 червня 2019 року
11.00-13.00
Майданчик біля комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості юних «Тоніка»
(просп. Добровольського, 
106-а)

ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17-а)


Дендропарк Перемоги
(просп. Шевченка) 


вул. Олександра 
Невського, 35-37, 39/2, 39/3
Суворовська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Кондратюк С.А.

Малиновська районна адміністрація Одеської
міської ради
Омельчук Є.В.

Приморська районна
адміністрація Одеської
міської ради
Корольов М.В.
Київська районна
адміністрація Одеської 
міської ради
Сушков В.М.
	

Святкова програма «Калейдоскоп подарунків»: 
- гала-концерт переможців міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси» серед учнівської молоді міста;
- активні зони 
(VR-занурення у віртуальну реальність, виставка експонатів робототехніки, настільні ігри «LEGO city», «Робофутбол», «Пінг-понг» та ігрові приставки, «Colorit-розмальовка кольоровим піском», демонстраційні зони, майстер-класи та подарунки);
- дитяче розважальне шоу; 
- танцювальне та косплей-шоу;
- підготовка до автограф-сесії;
- автограф-сесія з відеоблогерами;
- шоу Музею Цікавої Науки
01 червня 2019 року


10.00-12.00





10.00-18.00











12.00-13.30

13.30-15.15

15.15-15.30

15.30-17.30

17.30-18.30
Літній театр
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

Фонд «Holidays» 
Орлова О.С. 
(за згодою)
	

Святково-розважальна програма «Місто дитячих мрій»:
- солодкі гостинці;
- аніматори;
- ігри та атракціони (лабіринт, гірки, великий дартс, «Маяк», «Водяна битва у піні», катання на електромобілях);
- майстер-класи по слаймам; 
- експонати  Музею Цікавої Науки;
- наукове та хімічне шоу Музею Цікавої Науки;
- розважальна програма «Тутта и Сеня»;
- шоу мильних бульбашок;
- флешмоб динозаврів;
- фокусник
01 червня 2019 року


10.00-18.00










12.00-14.00

15.00-18.00
Міський сад
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
 Жильцов О.С.

Фонд «Holidays» 
Орлова О.С. 
(за згодою)
	

Концертна програма «Вечірка на Дерибасівській»:
- виступи відеоблогерів: Mary Senn&XO Life, Влад Бумага, Альона Венум;
- шоу програма від StarTime;
- концертний виступ гурту «DZIDZIO»
01 червня 2019 рік


17.00-20.00


20.00-20.30

20.30-22.00


вул. Дерибасівська
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
 Жильцов О.С.

Фонд «Holidays» 
Орлова О.С. 
(за згодою)
	

Розважально-просвітницька програма для дітей та їх батьків від військовослужбовців Збройних Сил України 
01 червня 2019 року
10.00

КНП «Дитяча міська поліклініка № 6»
(просп. Академіка Глушка, 32а)

Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради 
Якименко О.О.
	

Чемпіонат України з баскетболу





01-02 червня 
2019 року
10.00-18.00

Спортивний майданчик
Єврейського Молодіжного центру «Гілель»
(Старобазарний сквер)
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
 Жильцов О.С.

Громадська організація «Єврейський Молодіжний центр «Гілель»
Хоржевський Є.Р. 
(за згодою)
	

Флешмоб «Англійська мова – майбутнє наших дітей»





01 червня 2019 року
11.00

Потьомкінські сходи
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

Громадська організація «Єврейський 
Молодіжний центр «Гілель»
Хоржевський Є.Р. 
(за згодою)
	

Святкова програма «Маленька країна»
01-02 червня
2019 року
10.00
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(естрадний майданчик «Ракушка»)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
	

Святкова концертно-розважальна програма за ініціативи комітету самоорганізації населення мікрорайону «Шевченко-3»:
- аніматори та клоуни;
- солодкі подарунки
01 червня 2019 року
11.00
Центральна площа
сел. «Шевченко-3»
(вул. Центральна, 1)


Суворовська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Кондратюк С.А.

Акція «Мирний квартал»:
	фотосушка;

творчі конкурси; 
танцювальний флешмоб;
святкова концертна програма

01 червня 2019 року
11.00-13.00
Дендропарк Перемоги
(просп. Шевченка) 

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.


Громадська організація «Молодіжний центр ефективних комунікацій»
Кузнєцова Т.В. 
(за згодою) 
	

Святкова програма «Країна сонячна – дитинство»
01 червня 2019 року
12.00
Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення
(вул. Новощіпний ряд, 25)
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.
	

Розважальна програма, благодійний обід та подарунки для дітей з особливими потребами 
01 червня 2019 року
12.00
Ресторан «Задзеркалля»
(вул. Кримська, 70/1)
Суворовська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Кондратюк С.А.
	

Святкова концертна програма «Сонячний промінь» за участю вихованців комунальної установи «Міський підлітково-молодіжний центр»
01 червня 2019 року
12.00-13.00
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(естрадний майданчик «Ракушка»)

Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

	

Музично-розважальний захід «Трамвай щастя». Безкоштовне перевезення пасажирів у трамвайному вагоні                з концертно-розважальною програмою
01 червня 2019 року
12.00-18.00
Маршрут руху трамвая:
курортно-пляжний комплекс «Аркадія» – Тираспольська площа
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

  Комунальне підприємство
«Одесміськелектротранс»
Жеман Д.О.

Молодіжна рада при Одеському міському голові
   Шовкун К.І.
	

Щорічна акція «Службовці – дітям»
01-10 червня
2019 року

За місцем проведення заходу
Керівники виконавчих органів Одеської 
міської ради
	

Святкова програма «Тут живе дитинство»:
- книжкові виставки;  
- лекції та уроки права;
- інтелектуальні ігри; 
- виставка-вернісаж дитячих малюнків та виробів;
- аніматори;
- вікторини;
- конкурси;
- розважальні ігри;
- вручення подарунків




01-07 червня
2019 року






Бібліотеки міста та
заклади загальної середньої
освіти міста

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Маркова Т.Ю.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.
	

Дитячий спортивний захід з черлідингу
2 червня 2019 року
12.00-16.00
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(майданчик біля
Карантинної стіни)
Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради Пуздрач Р.О.
	

Парад мильних бульбашок



02 червня 2019 року
14.00

Міський сад – 
Одеський національний академічний театр опери 
та балету – 
Думська площа – 
Потьомкінські сходи
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Жильцов О.С.

Громадська організація «Єврейський Молодіжний центр «Гілель»
Хоржевський Є.Р. 
(за згодою)
	

Урочисте відкриття пришкільних таборів
03 червня 2019 року
Заклади загальної
середньої освіти міста
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
	

Урочисте відкриття стадіону Одеської ЗОШ № 100
03 червня 2019 року
вул. Варненська, 12
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.

	

Конкурс малюнка на асфальті «Моє щасливе дитинство»
03 червня 2019 року
Заклади освіти міста
Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
	

Відвідування дітьми театральної вистави «Червона шапочка»

03 червня 2019 року
13.00

Одеський театр ляльок
(вул. Пастера, 15)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.
	

Футбольний турнір серед шкільних команд на кубок голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради
04 червня 2019 року
09.30
Одеський НВК № 84
(просп. Академіка Глушка, 1/6)
Київська районна адміністрація Одеської 
міської ради
Сушков В.М.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради 
Буйневич О.В.
	

Відкриття відділень комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку»
11 червня 2019 року
10.00

12.00
 вул. Космонавтів, 27/1

Велика зала Центру інтегрованих послуг
(вул. Косовська, 2-Д)
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.
	

Надання одноразової адресної муніципальної допомоги дітям з багатодітних сімей
Протягом червня
2019 року
За місцем проживання дітей
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради
Китайська О.П.




         Керуюча справами  												          О. Оніщенко



