Розпорядження
Одеського міського голови
№ 544 від 20.06.2019 р.


Про проведення у м. Одесі заходів                  до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування          в Україні», Указу Президента України від 17 листопада 2000 року                              № 1245/2000 «Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни                           в Україні», з метою проведення заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні: 

1. Затвердити план заходів щодо проведення у м. Одесі Дня скорботи                    і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (додається). 

2. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради забезпечити дотримання встановленої процедури урочистої церемонії покладання вінків та квітів і 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 і керівництвом Одеського гарнізону здійснити матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення ритуалу покладання вінків і квітів до пам'ятника Невідомому матросу на Алеї Слави (центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка). 

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради запросити учасників бойових дій, ветеранів війни та інших представників громадськості для участі                        в ритуалі покладання вінків та квітів. 

4. Районним адміністраціям Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради                    22 червня 2019 року до 07.00 забезпечити розміщення приспущеного Державного Прапора України з чорними стрічками на адміністративних будівлях, будинках підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, житлових будинках у місцях проведення заходів. 

5. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради спільно                        з департаментом культури та туризму Одеської міської ради спланувати                  і провести у червні 2019 року в закладах загальної середньої освіти та бібліотечних установах міста заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

6. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
6.1. 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). 
6.2. На період 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 22 червня 2019 року).
6.3. Внести зміни до схем руху міського громадського транспорту                        22 червня 2019 року та проінформувати представників територіальної громади і гостей міста про зазначені зміни.

7. 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 заходу. 

8. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити приведення території у належний стан до та після проведення ритуалу покладання вінків та квітів відповідно до пункту 1 додатка до розпорядження.

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

10. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
10.1. Під час проведення масових загальноміських заходів посилити контроль за рухом автотранспорту та дотриманням Правил дорожнього руху.
10.2. Тимчасово заборонити паркування автотранспорту та обмежити його рух 22 червня 2019 року з 08.00 до 10.30 на Алеї Слави (центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка).

11. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення у м. Одесі заходів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. 

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



                                                                                                Г. Труханов
Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 20.06.2019 р.
№ 544

ПЛАН
заходів щодо проведення у м. Одесі Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 


№
з/п
Назва заходу
Дата, час та місце 
проведення заходу
Виконавці
1.
Урочиста церемонія покладання вінків і квітів до пам’ятника Невідомому матросу 
22 червня 2019 року
10.00
(Алея Слави                                                  в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка)
Жильцов О.С. 
Кузнєцов В.В.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М. 
Буйневич О.В.
2.
Проведення відеопоказів, тематичних та історичних годин, патріотичних уроків, виставок, бесід у бібліотеках-філіях міста
10-22 червня 2019 року
Бібліотеки-філії міста
Маркова Т.Ю.
3.
Книжкова виставка та інформаційна бесіда для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» на тему: «Тих днів не стерти з пам’яті людської»
18 червня 2019 року
11.00
Одеська обласна універсальна наукова бібліотека                    ім. М.С. Грушевського
(вул. Троїцька, 49/51)
Китайська О.П.
4.
Тематичні бесіди та спогади: «Герої нашого часу», «Війна та мир» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району                         міста Одеси»
20 червня 2019 року
14.00
(вул. Богдана                      Хмельницького, 62)
Китайська О.П.
5.
Тематична лекція-семінар до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»
21 червня 2019 року
11.00
Бібліотека-філія № 47
(Люстдорфська дор., 146/1)
Китайська О.П.
6.
Виставка тематичної літератури для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» на тему: «Нехай ніколи не повториться відлуння війни»
21 червня 2019 року
12.00
Бібліотека-філія № 7
(вул. Генерала Бочарова, 14)
Китайська О.П.
7.
Урочистий мітинг, присвячений Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні за ініціативою комітету самоорганізації населення мікрорайону «Шевченко-3»:
- покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам на місцевому кладовищі та до могили невідомому солдату;
- хвилина мовчання;
- літературно-художній монтаж за участю учнів Одеської загальноосвітньої школи № 48 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області
22 червня 2019 року
11.00
(сел. Шевченко-3, 
вул. Рельєфна, 1)
  Кондратюк С.А.
8.
Урочистий мітинг, присвячений Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні за ініціативою комітету самоорганізації населення мікрорайону «Балтський»:
- покладання квітів до пам’ятника загиблим робітникам заводу «Більшовик»;
- хвилина мовчання
22 червня 2019 року
(сквер професора Каришковського, пам’ятник загиблим робітникам заводу «Більшовик»)
Кондратюк С.А.


 	Т. в.о. керуючої справами											  М. Броварська


























