Розпорядження
Одеського міського голови
№ 688 від 17.08.2020 р.











Про святкування Дня міста Одеси у 2020 році


Відповідно до статті 42, частини 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», підпункту 6.1 пункту 6 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII, з метою створення привабливого образу м. Одеси як унікального культурного центру України та з нагоди святкування Дня міста Одеси:

1. Затвердити план заходів зі святкування Дня міста Одеси у 2020 році (додається).

2. Виконавчим органам Одеської міської ради, Київській районній адміністрації Одеської міської ради, Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради, Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради сприяти в матеріально-технічному та організаційному забезпеченні проведення заходів.

3. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради здійснити контроль за забезпеченням проведення заходів.

4. Департаменту міського господарства Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради до 07.00 02 вересня 2020 року забезпечити розміщення прапора міста Одеси на адміністративних будівлях, будинках підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, житлових будинках, вздовж автомагістралей міста, в місцях проведення святкових заходів.

5. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту  праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, службі у справах дітей Одеської міської ради, Київській районній адміністрації Одеської міської ради, Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради, Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради забезпечити привітання дітей-сиріт у спеціальних дитячих закладах та людей похилого віку в геріатричних центрах.

6.  Департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради, департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради забезпечити координацію виконання програми перебування офіційних делегацій на святкових заходах.

7. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
	7.1. Внести зміни до схем руху міського громадського транспорту на період проведення святкових заходів.
7.2. Організувати вивезення глядачів після концерту на Потьомкінських сходах 02 вересня 2020 року з вул. Приморської у напрямку Суворовського району міста Одеси та з Митної площі у напрямку Київського та Малиновського районів міста Одеси.
	
8. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити публічну (громадську) безпеку і порядок у місцях проведення святкових заходів (за окремим планом).

	9. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції спільно з департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради:                        
9.1. Забезпечити супровід патрульною машиною транспорту з почесними громадянами міста Одеси під час проведення урочистих церемоній покладання квітів до пам’ятників Й.М. Дерибасу, Г.Г. Маразлі, Отаману Головатому, М.С. Воронцову, Засновникам Одеси, Дюку де Рішельє.
	9.2. Тимчасово обмежити рух автотранспорту до в’їзду на естакаду Морського вокзалу з 07.00 25 серпня 2020 року (монтаж сцени) до 18.00 04 вересня 2020 року (демонтаж сцени). 
	9.3. Звільнити від автотранспорту вул. Ланжеронівську (від вул. Пушкінської до вул. Рішельєвської) з 15.00 01 вересня 2020 року до 13.00 02 вересня 2020 року під час встановлення та урочистого відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси.
	9.4. Припинити рух автотранспорту по вул. Ланжеронівській (від  вул. Пушкінської до вул. Рішельєвської) під час проведення церемонії урочистого відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси з 09.00 до 13.00 02 вересня 2020 року.
	9.5. Обмежити рух автотранспорту від вул. Гоголя ріг Сабанєєвого мосту до вул. Ланжеронівської ріг вул. Катерининської з 16.00 до 23.00 02 вересня 2020 року на час проведення святкових заходів. 
	9.6. Припинити рух автотранспорту на естакаду Морського вокзалу, крім службового транспорту організаторів та учасників гала-концерту, з 13.00 02 вересня 2020 року до 00.00 03 вересня 2020 року.
	9.7. Припинити рух автотранспорту із 17.00 02 вересня 2020 року до 00.00 03 вересня 2020 року по вул. Приморській (від Військового узвозу до Митної площі).
	9.8. Дозволити пропуск вантажного транспорту з обладнанням для встановлення світлодіодних екранів для демонстрації гала-концерту на Потьомкінських сходах з 08.00 31 серпня 2020 року (монтаж) та з 09.00 03 вересня 2020 року (демонтаж) через пропускний пункт (ріг Приморського бульвару та Катерининської площі). 

	10. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
10.1. Забезпечити чергування аварійно-рятувальних змін у місцях проведення святкових заходів.
10.2. Надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо забезпечення чергування пожежно-рятувальних машин у місцях проведення святкових заходів (за окремим планом). 

11. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради надати сприяння у виготовленні та розміщенні зовнішньої реклами та святковому оформленні міста.

12. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради забезпечити проведення заходів щодо недопущення  торгівлі алкогольними напоями та обмеження продажу напоїв у скляному посуді в місцях проведення святкових заходів.

13. Департаменту міського господарства Одеської міської ради:
13.1. Забезпечити встановлення біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття.
13.2. Спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест», «Міські дороги» забезпечити належний стан територій у місцях проведення заходів.
13.3. До 02 вересня 2020 року забезпечити розмітку на Потьомкінських сходах для глядачів гала-концерту з метою забезпечення дотримання умов постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

14. 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 у місцях проведення святкових заходів.

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

	16. Комунальній установі «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради забезпечити встановлення турнікетів у місцях проведення основних святкових заходів. 

17. Виконавчим органам, комунальним підприємствам, установам та організаціям Одеської міської ради забезпечити дотримання вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», при проведенні заходів з нагоди святкування Дня міста Одеси.

	18. Рекомендувати творчій групі організаційного комітету з координації проведення заходів зі святкування Дня міста Одеси додержуватися вимог:
	18.1. Чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності при розробці сценарних планів.
18.2. Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

19. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке анонсування та висвітлення заходів зі святкування Дня міста Одеси. 
	
	20. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
                                        		                            								                        
                                                                                    
                                                                                    Г. Труханов

Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 17.08.2020р.
№ 688  

ПЛАН ЗАХОДІВ
зі святкування Дня міста Одеси у 2020 році

№
з/п
Заходи
Місце проведення
Дата та час 
проведення
Відповідальні
	

Прем’єра художнього фільму «Одеські Толсті… Хто вони?». Зустріч із творцями стрічки
Одеська кіностудія                             
(Французький бул., 33)
28 серпня 2020 року 
16.00
Маркова Т.Ю.
Козлов-               Петровський І.А.
	

Фестиваль «Руде місто»
Літній театр 
(Міський сад)
28 серпня 2020 року 

Маркова Т.Ю.
Делієва Н.В.
	

Чемпіонат м. Одеси з велосипедного спорту-маунтенбайку
Траса здоров’я 
(велодром «Глечик») 
29 серпня – 02 вересня 2020 року 
Пуздрач Р.О.
	

Свято Київського району «Сонячна Одеса»
Меморіал героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї 
(вул. Дача Ковалевського, 119А)
30 серпня 2020 року 
16.00
Сушков В.М.
	

Урочисте відкриття представництва  Центру надання адміністративних послуг Одеської міської ради у Суворовському районі міста Одеси
просп. Добровольського, 106
31 серпня 2020 року 
12.00
Абрамова Є.Г.
	

Відкриття меморіальної дошки одеському поету, автору одеських шлягерів Морісу Бенімовичу 

ІІ Християнське кладовище
31 серпня 2020 року
12.00
Маркова Т.Ю.
Козлов-               Петровський І.А.
	

Онлайн-виставка дитячих фоторобіт                   «Одеса – улюблене місто»
Соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», «Ютуб» (#Одесаулюбленемісто)
31 серпня – 05 вересня 2020 року 
Буйневич О.В.
	

Свято першого дзвоника у закладах загальної середньої освіти міста 
Заклади загальної середньої освіти міста
01 вересня 2020 року 
Буйневич О.В.
	

Проведення єдиного тематичного уроку «Історія Одеси: минуле та сьогодення» 
Заклади загальної середньої освіти міста
01 вересня 2020 року 
Буйневич О.В.
	

Свято Приморського району «Ах, Одеса»:
- святковий концерт за участю дитячих творчих колективів;
- проведення творчих майстер-класів;
- виставка «hand-made»
Літній театр                   (Міський сад)
01 вересня 2020 року 
Корольов М.В.
	

Свято Малиновського району «Люблю тебе, моя Одесо»
ПКтаВ ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)
01 вересня 2020 року 
Омельчук Є.В.
	

Святково-розважальна онлайн-програма «Одеса – місто сонця» (фестиваль дитячих відеороликів, майстер-класи, інтелектуальні ігри, конкурси малюнків, відеоекскурсії, фотофлешмоби)
Офіційні вебсайти закладів освіти міста, соціальні мережі «Фейсбук», «Інстаграм», відеохостинг «Ютуб»
01-05 вересня                   2020 року 
Буйневич О.В.
	

Традиційне покладання Почесними громадянами міста Одеси квітів                            до пам’ятників:
- Й.М. Дерибасу;
- Г.Г. Маразлі; 
- Отаману Головатому;
- М.С. Воронцову;
- Засновникам Одеси;
- Дюку де Рішельє



Вул. Дерибасівська
вул. Маразліївська
Старобазарний сквер
Соборна площа
Катерининська площа 
Приморський бульвар
02 вересня 2020 року
08.30
Броварська М.В.
Іовчева С.В.
Жильцов О.С.

	

Урочиста церемонія підняття прапора міста Одеси


Думська площа
02 вересня 2020 року
10.00
Броварська М.В.
Іовчева С.В.
Жильцов О.С.
Чернова О.І.

	

Урочисте відкриття нових імен на Алеї Зірок міста Одеси
Вул. Ланжеронівська
02 вересня 2020 року
11.00
Маркова Т.Ю.
Чернова О.І.
Павлова О.О.
	

Відкриття меморіального музею-стіни                       у ПКтаВ «Преображенський»
ПКтаВ «Преображенський»
(вул. Новощіпний                             ряд, 27/1)
02 вересня 2020 року 
12.00
Маркова Т.Ю.
Панов Б.М.
Челідзе І.Г.
	

Відкриття вхідної групи до Одеського зоопарку з боку ПКтаВ «Преображенський»

(вул. Новощіпний                  ряд, 27/1)
02 вересня 2020 року 
12.30
Маркова Т.Ю. 
Панов Б.М.
Біляков І.Г.
	

Публікація відеопривітань до Дня міста Одеси від мерів поріднених міст, делегації яких не зможуть відвідати Одесу в умовах карантинних обмежень 
Офіційний вебсайт Одеської міської ради,  сторінка департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради у соціальній мережі «Фейсбук»
02 вересня 2020 року 
Чернова О.І.
Сиваш А.С.
	

Свято Суворовського району за ініціативою громадської організації «Дбайливе серце» 
Центральна алея у гідропарку «Лузанівка»
02 вересня 2020 року 
15.00
Кондратюк С.А.
	

Свято Суворовського району за ініціативою громадської організації «Одеські зірки» 

Площа біля фонтану на Кримському бульварі      ріг вул. Академіка Заболотного 
02 вересня 2020 року 
16.00
Кондратюк С.А.
	

Гала-концерт на Потьомкінських сходах. 
Святковий феєрверк
Потьомкінські сходи
02 вересня 2020 року    19.00
Маркова Т.Ю.
Сиваш А.С.
Броварська М.В.
Жильцов О.С.
Чернова О.І.
	

Вистава «Біла акація»
Літній театр                     (Міський сад)
02 вересня 2020 року
20.00
Маркова Т.Ю.
Редько О.Г.                                                                                                                                                        
	

Урочисте привітання міським головою Трухановим Г.Л. першого новонародженого та всіх немовлят у пологових будинках,                   які народилися 2 вересня 
Пологові будинки міста Одеси
03 вересня 2020 року
(за окремим графіком)
Якименко О.О.
	

Привітання та заходи для підопічних: 
- комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»;

- комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району                        м. Одеси»;

- комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району                        м. Одеси»;

- комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району                        м. Одеси»;

- комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району                        м. Одеси»

Вул. Героїв Крут, 12,
вул. Педагогічна, 24


вул. Генерала Петрова, 8




вул. Богдана Хмельницького, 62



просп. Добровольського, 120-а




вул. Ніжинська, 42
За окремим графіком

Китайська О.П.

	

Святкові заходи, присвячені святкуванню Дня міста, для підопічних комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
Вул. Героїв Крут, 12а 
За окремим графіком
Нікандрова Ю.Ю.



Керуюча справами 						         							 О. Оніщенко 

