Розпорядження
Одеського міського голови
№ 700 від 19.08.2020 р.



Про відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України  в період карантину

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання указів Президента України від 23 серпня 2004 року № 987/2004 «Про День Державного Прапора України», від 12 серпня 2020 року № 318/2020 «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою відзначення у 2020 році Дня Державного Прапора та 29-ї річниці незалежності України:

1. Затвердити план основних заходів із відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в умовах карантинних обмежень (додається). 
 
2. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради спільно з департаментом муніципальної безпеки 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, відділом мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, керівництвом Одеського гарнізону здійснити матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення заходів, зазначених у пунктах 2-4 додатка до розпорядження, із суворим дотриманням існуючих санітарних та протиепідемічних вимог, серед інших щодо кількості учасників та визначеної дистанції між ними.
3. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня 2020 року молебні за Україну. 
  
4. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради провести урочисті, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі та інші тематичні заходи, присвячені  Дню Державного Прапора України та 29-й річниці незалежності України, в умовах карантинних обмежень.

5. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати посильну допомогу департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення Роти почесної варти, Салютної групи, військового оркестру для участі в урочистих церемоніях із відзначення Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України (за заявками). 
 
6. 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 відповідно до пунктів 2-6 додатка до розпорядження.

7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради, комунальними підприємствами «Міські дороги» та «Міськзелентрест»:
7.1. Забезпечити приведення території у належний санітарний стан у місцях проведення заходів відповідно до пунктів 2-6 додатка до розпорядження.
7.2. Забезпечити встановлення додаткових контейнерів для сміття відповідно до пункту 5 додатка до розпорядження.
 
8. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
8.1. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень та охороною громадського порядку під час проведення заходів.
8.2. Сприяти перепустку вантажного транспорту на Приморський бульвар для монтажу та демонтажу спеціального обладнання, пристроїв для ярмарку з 09.00 20 серпня до 12.00 25 серпня 2020 року.
 
9. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області  Департаменту патрульної поліції:
9.1. Забезпечити безпеку учасників заходів шляхом посилення контролю за рухом автотранспорту відповідно до пунктів 3-6 додатка до розпорядження.

9.2. Тимчасово, з 09.00 до 10.30 24 серпня 2020 року, припинити рух транспортних засобів по вул. Маразліївській (на ділянці від будинку № 24 до будинку № 36) та пров. Сабанському під час урочистої церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку. 
9.3. Забезпечити супровід автомобілями руху колон відповідно до пунктів 6, 7 додатка до розпорядження.

10. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до міської електромережі технічного обладнання відповідно до пункту 5 додатка до розпорядження.
 
11. Рекомендувати Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області погодити схему розміщення об’єктів відповідно до пункту 5 додатка до розпорядження.

12. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради вирішити питання виготовлення та розміщення соціальної реклами про відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України, а також привітання територіальної громади міста Одеси.

13. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України в період карантину.  

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


                                                                          Г. Труханов





Додаток
до розпорядження 
міського голови
від 19.08.2020р. 
№ 700
ПЛАН
основних заходів із відзначення у м. Одесі Дня Державного Прапора України 
та 29-ї річниці незалежності України в умовах карантинних обмежень

№
з/п
Назва заходу
Дата, час та місце
проведення заходу
Виконавці
1.
Розміщення у районах міста на будівлях і спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності Державного Прапора України
23-24 серпня 2020 року 
до 07.00

Голови районних адміністрацій Одеської міської ради, керівники виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств та установ
2.
Підняття Державного Прапора України біля адміністративної будівлі № 1 Одеської обласної державної адміністрації
23 серпня 2020 року
09.00
(просп. Шевченка, 4)
Жильцов О.С.
Жеман Д.О.
Байрамов Ю.Г.
3.
Підняття Державного Прапора України біля адміністративної будівлі Одеської міської ради
23 серпня 2020 року
10.00
(Думська пл., 1)
Жильцов О.С.
Жеман Д.О.
Байрамов Ю.Г.
4.
Покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку
24 серпня 2020 року
10.00
(центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка)
Жильцов О.С.
Жеман Д.О.
Кузнєцов В.В.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
Броварська М.В.
Байрамов Ю.Г.

5.
Вишиванковий фестиваль (за окремим планом) 
21-24 серпня 2020 року
(Приморський бул.)
Маркова Т.Ю.
Жеман Д.О.
Байрамов Ю.Г.
Буйневич О.В.
Корольов М.В.
Кузнєцов В.В.
Машьянов С.В.
Панасюченко В.В.
Мажарова Н.В.
6.
Марш захисників України

24 серпня 2020 року
09.00-10.00
(Театральна пл. –                       вул. Рішельєвька –                         вул. Пантелеймонівська – Привокзальний пров. –Італійський бул. – Куликове поле – вул. Канатна –                        сквер Героїв Небесної Сотні – меморіальний камінь на місці спорудження Меморіалу воїнам Одеси)
Жильцов О.С.
Колцун Д.Л.
7.
Автопробіг до Дня Незалежності
24 серпня 2020 року
12.00-13.30
(Приморський бул. –                              вул. Пушкінська –                                вул. Ланжеронівська –                      вул. Рішельєвська – вул. Велика Арнаутська – вул. Разумовська – вул. Михайла Грушевського – Київське шосе – Клеверний міст)
Жильцов О.С.
Мажарова Н.В.


8.
Проведення у бібліотечних установах міста заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та 29-ї річниці незалежності України
 
20-26 серпня 2020 року
Бібліотеки-філії міста

Маркова Т.Ю.
9.
Лекція «Історія Державного Прапора України». Патріотичні вірші та пісні у виконанні дітей – читачів бібліотеки та підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» 
20 серпня 2020 року
12.00
Дитяча бібліотека № 23
(вул. Чорноморського            козацтва, 45)
Китайська О.П.

10.
Експрес-гра на тему «Український марафон». Українські народні пісні у виконанні дітей – читачів бібліотеки та підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
21 серпня 2020 року
12.00
Дитяча бібліотека № 10
(вул. Чорноморського            козацтва, 169)
Китайська О.П.

11.
Святковий концерт до Дня Незалежності України для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
21 серпня 2020 року
14.00
 (вул. Богдана              Хмельницького, 62)
Китайська О.П.

12.
Концерт за участю музичного ансамблю територіального центру «Чарівниця»                            до Дня Незалежності України
22 серпня 2020 року
17.00
Естрадний майданчик «Ракушка»
(центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка)
Китайська О.П.

13.
Екскурсія для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»
25 серпня 2020 року
11.00
«Дикі» катакомби
Китайська О.П.

14.
Бесіда для дітей на тему «Україна – моя Батьківщина» для дітей комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
25 серпня 2020 року
11.00
 (вул. Іоганна Гена, 19В)
Китайська О.П.


Керуюча справами										О. Оніщенко

