Розпорядження
Одеського міського голови
№ 568 від 25.06.2019 р.



Про відзначення у м. Одесі                         23-ї річниці Конституції України 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування        в Україні», на виконання Указу Президента України від 24 квітня 2019 року                № 160/2019 «Про відзначення 23-ї річниці Конституції України», з метою гідного відзначення у 2019 році Дня Конституції України, консолідації суспільства, враховуючи визначну роль Основного Закону України                              в утвердженні правової держави: 

1. Затвердити план заходів з відзначення у м. Одесі 23-ї річниці Конституції України (додається). 

2. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради забезпечити дотримання встановленої процедури урочистої церемонії покладання корзин 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 корзин та квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка.

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради запросити представників громадськості для участі у ритуалі покладання корзин та квітів. 

4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради спланувати та провести у червні 2019 року в закладах загальної середньої освіти і бібліотечних установах міста заходи, присвячені 23-й річниці Конституції України. 
5. Районним адміністраціям Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради                 28 червня 2019 року до 07.00 забезпечити розміщення Державного Прапора України на адміністративних будівлях, будинках підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, житлових будинках, у місцях проведення заходів. 

6. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати сприяння департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради в перевезенні Роти почесної варти, Салютної групи, військового оркестру, представників громадських організацій для участі                   в ритуалі покладання корзин та квітів. 

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 заходів. 

8. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Міськзелентрест» забезпечити приведення території у належний санітарний стан до та після проведення ритуалу покладання корзин та квітів відповідно до пункту 1 додатка до розпорядження. 

9. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення звукопідсилювального обладнання до зовнішньої електромережі відповідно до пункту 11 додатка до розпорядження. 

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 посилити контроль за рухом автотранспорту та з метою забезпечення безпеки учасників урочистого ритуалу покладання корзин та квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку з 09.40                 до 10.20 28 червня 2019 року тимчасово припинити рух автотранспортних засобів на ділянці дороги від будинку № 24 до будинку № 36                                   по вул. Маразліївській та по пров. Сабанському. 

12. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення заходів з відзначення у м. Одесі 23-ї річниці Конституції України.

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

                               Г. Труханов 

Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 25.06.2019
№ 568


ПЛАН
заходів з відзначення у м. Одесі 23-ї річниці Конституції України

№
з/п
Назва заходу
Дата, час та місце 
проведення заходу
Виконавці
1.
Урочиста церемонія покладання квітів до пам’ятника                Т.Г. Шевченку
28 червня 2019 року 
10.00
(центральний парк культури та відпочинку 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.
Книжкові виставки, виставки-інсталяції, інформаційні огляди, тематичні, правові та політичні години, бесіди, тренінги, патріотичні файли у бібліотеках-філіях міста, присвячені 23-й річниці Конституції України
05-30 червня 2019 року
Бібліотеки-філії міста
Маркова Т.Ю.

3.
Лекція для дітей комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
25 червня 2019 року
10.00
(вул. Іоганна Гена, 19В)
Китайська О.П.
4.
Літературно-музична вітальня для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» у літературно-музичній вітальні                    на тему: «Краса землі моєї України»
25 червня 2019 року
14.00
Читальна зала                        бібліотеки-філії № 16 
(вул. Новосельського, 69/71)
Китайська О.П.
5.
Лекція для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» на тему: «Конституція у твоєму житті. Державні символи України»
 25 червня 2019 року
14.00
(вул. Чорноморського                козацтва, 18)
Китайська О.П.
6.
Святковий концерт та привітання до Дня Конституції України для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
26 червня 2019 року
14.00
(вул. Богдана                                   Хмельницького, 62)
Китайська О.П.
7.
Літературно-музична програма: «Ім’я твоє – Україна» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
27 червня 2019 року
14.00
(просп. Добровольського, 120А) 
Китайська О.П.
8.
Екскурсія для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» до Одеського дельфінарію «Немо»
27 червня 2019 року
14.00
(пляж «Ланжерон», 25)
Китайська О.П.
9.
Тематична бесіда для дітей на тему: «Сторінки історії» 
27 червня 2019 року
Дитячий клінічний санаторій «Хаджибей»
(пров. Каркашадзе, 2) 
Китайська О.П.
10.
Святковий концерт до 23-ї річниці Конституції України
28 червня 2019 року
12.00
Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (естрадний майданчик «Ракушка»)
Маркова Т.Ю.
11.
V велопробіг незрячих та зрячих людей з нагоди                           відзначення 23-ї річниці Конституції України
28 червня-05 липня 2019 року
11.00
м. Одеса (Думська площа, 1) – смт Сарата – смт Вилкове – 
м. Білгород-Дністровський – 
смт Затока – м. Одеса
Жильцов О.С.
Кузнєцов В.В.
Прокопець О.В.

12.
Квести, вікторини, засідання «круглих столів» для вихованців пришкільних таборів відпочинку, спрямовані на роз’яснення норм Конституції України
Впродовж червня
2019 року
Буйневич О.В.





Т.в.о керуючої справами									     С. Бедрега






















