 
 



Распорядження 
Одеського міського голови
№ 87 від 11.02.2019 р.




Про проведення у м. Одесі заходу, присвяченого Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, та з нагоди 30-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ з території Демократичної Республіки Афганістан 




Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 11 лютого 2004 року № 180/2004 «Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав», з метою вшанування громадян України, які виконували військовий обов'язок на території інших держав, військово-патріотичного виховання молоді міста, підняття престижу військової служби та з нагоди 30-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ з території Демократичної Республіки Афганістан, враховуючи чисельні звернення представників громадських об’єднань ветеранів і воїнів-інтернаціоналістів:
 
1. Затвердити перелік загальноміських заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, та з нагоди  30-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ з території Демократичної Республіки Афганістан (додається). 

2. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради забезпечити дотримання встановленої процедури урочистої церемонії покладання корзин та квітів і спільно з департаментом внутрішньої політики 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, а також керівництвом Одеського гарнізону здійснити матеріально-технічне та організаційне забезпечення заходів, зазначених у пунктах 8, 9 додатка до розпорядження.

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради запросити ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, представників громадськості до участі у запланованих загальноміських заходах.
 
4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради забезпечити участь учнівської молоді у проведенні ритуалу покладання корзин та квітів до меморіалу «Воїнам-землякам, загиблим у афганській війні 1979-1989 рр.» в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка. 

5. Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
5.1. Надати посильну допомогу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, Роти почесної варти, Салютної групи, військового оркестру для участі у ритуалі покладання корзин та квітів до меморіалу «Воїнам-землякам, загиблим у афганській війні 1979-1989 рр.» в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (за заявками). 
5.2. На період проведення ритуалу покладання квітів до меморіалу «Воїнам-землякам, загиблим у афганській війні 1979-1989 рр.» в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка вжити заходів щодо тимчасової зміни місця стоянки автотранспорту загального користування (з 11.00 до 16.30 15 лютого 2019 року).	 
         5.3. Внести зміни до схем руху міського громадського транспорту   15 лютого 2019 року та проінформувати представників територіальної громади і гостей міста про зазначені зміни. 

6. Департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машини «швидкої допомоги» та бригади фахівців під час проведення заходів, зазначених у пунктах 5-8 додатка до розпорядження. 

7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити встановлення біотуалетів та контейнерів для сміття під час проведення заходу, зазначеного у пункті 9 додатка до розпорядження.
 
8. Комунальному підприємству «Міськзелентрест» забезпечити приведення території у належний санітарний стан до та після проведення заходів, зазначених у пунктах 8, 9 додатка до розпорядження. 

9. Управлінню з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради забезпечити приведення у належний стан відповідних меморіалів у місті Одесі. 
10. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити освітлення місця проведення зустрічі бойових друзів у вечірній час доби згідно з пунктом 9 додатка до розпорядження та підключення до міської електромережі технічного обладнання в разі потреби.
 
11. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити:
11.1. Чергування та охорону громадського порядку в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка з 21.00 14 лютого 2019 року до 21.00 16 лютого 2019 року на місці зустрічі бойових друзів, ветеранів війни – учасників бойових дій на території інших держав.
11.2. Охорону під час проведення заходів. 

12. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
12.1. Вжити заходів щодо посилення контролю за рухом автотранспорту в місцях проведення заходів, зазначених у пунктах   8, 9 додатка до розпорядження.
12.2. Тимчасово обмежити рух автотранспорту, крім міського громадського транспорту, з 12.00 до 12.30 15 лютого 2019 року на ділянці дороги від будинку № 62 по вулиці  Пантелеймонівській до будинку № 75     по вул. Пушкінській.  
12.3. Тимчасово заборонити паркування автотранспорту та обмежити його рух з 12.00 до 14.00 15 лютого 2019 року на Алеї Слави (центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка).  
 
13. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке висвітлення запланованих заходів. 

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




Г. Труханов 





							      Додаток 
до розпорядження 
міського голови
№ 87 від 11.02.2019 р.



ПЛАН

загальноміських заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 
та з нагоди відзначення 30-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ 
з території Демократичної Республіки Афганістан

№
з/п
Назва заходу
Дата, час та місце
проведення заходу
Виконавці
1.
Захід для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси» на тему: «Уклін – живим, полеглим –  слава»

        12 лютого 2019 року
11.00
Вул. Троїцька, 49/51


Китайська О.П.
2.
Конференція, присвячена вшануванню учасників бойових дій на території інших держав

13 лютого 2019 року
11.00 
Будинок офіцерів Південного оперативного командування
(вул. Пироговська, 7/9)

Жильцов О.С.
Ілько О.В.
Бєлов С.М.

3.
Проведення у Будинку представництв Одеської обласної ради урочистого нагородження керівництвом Одеської обласної державної адміністрації, Одеської міської ради та Одеської обласної ради учасників бойових дій на території інших держав, кращих представників ветеранської громадськості з врученням державних нагород, почесних відзнак та грамот, цінних подарунків
13 лютого 2019 року
12.00
Пров. Санаторний, 2
Жильцов О.С.
Бєлов С.М.


4.
Тематичний захід – розповідь про героїчні подвиги наших земляків в Афганістані. Виставка літературних видань
 13 лютого 2019 року
14.00
Вул. Чорноморського 
козацтва, 45
Китайська О.П.
5.
Покладання квітів до пам’ятника  «Сумна пам'ять століття» 
15 лютого 2019 року
10.00
Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї
Сушков В.М.
Буйневич О.В.
6.
Покладання квітів до закладеного каменя – пам’ятника загиблим воїнам-інтернаціоналістам
15 лютого 2019 року
11.00
Парк на 7-й ст. Великого Фонтану
Сушков В.М.
Буйневич О.В.
7.
Проходження колони учасників бойових дій на території інших держав та членів сімей військовослужбовців, що загинули (з військовим оркестром) 
15 лютого 2019 року
12.00-13.00
Вул. Пушкінська –                            вул. Мала Араутська –
 вул. Леонтовича –
центральний парк культури та відпочинку
ім. Т.Г. Шевченка

Жильцов О.С.
8.
Проведення ритуалу покладання корзин та квітів за участю Роти почесної варти до пам'ятника воїну-інтернаціоналісту
15 лютого 2019 року
 13.00
Центральний парк культури та відпочинку               ім. Т.Г. Шевченка
Бєлов С.М.
Жильцов О.С.
    Кондратюк С.А. 
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
Лобан О.Л.
Буйневич О.В.

9.
Зустріч бойових друзів, ветеранів війни – учасників бойових дій на території інших держав
15 лютого 2019 року
14.00
Центральний парк культури та відпочинку 
ім. Т.Г. Шевченка
Жильцов О.С.
Машьянов С.В.
Козловський О.М.
Бєлов С.М.
Корольов М.В.

10.
Проведення урочистих зустрічей голів районних адміністрацій Одеської міської ради з воїнами-інтернаціоналістами
Протягом лютого
2019 року
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
11.
Поминальні панахиди за загиблими військовослужбовцями у храмах м. Одеси
15 лютого 2019 року
 

Жильцов О.С.
12.
Проведення у бібліотечних установах міста заходів, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, та з нагоди 30-ї річниці виведення обмеженого контингенту військ з території Демократичної Республіки Афганістан
Протягом лютого 2019 року
Бібліотеки-філії міста
Маркова Т.Ю.
13.
Проведення тематичних виховних годин, засідань «круглих столів», уроків мужності за участю 
воїнів-інтернаціоналістів – ветеранів війни в Афганістані «Зустріч поколінь»
Протягом лютого 2019 року
Заклади загальної середньої освіти міста
Буйневич О.В.

            

                 Керуюча справами											О. Оніщенко







