Розпорядження
Одеського міського голови
№ 853 від 30.09.2020 р.

Про відзначення Дня ветерана і Міжнародного дня громадян похилого віку в м. Одесі
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                в Україні», 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 належного відзначення в м. Одесі Дня ветерана                        і Міжнародного дня громадян похилого віку:

          1. Затвердити план загальноміських заходів із підготовки та відзначення Дня ветерана і Міжнародного дня громадян похилого віку                             в м. Одесі (додається). 
         
2. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради  забезпечити належну організацію заходів та участь ветеранів і представників об’єднань громадян у запланованих заходах.
 
3. Виконавчим органам, комунальним підприємствам, установам та організаціям Одеської міської ради забезпечити дотримання вимог, встановлених постановою 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», при проведенні заходів з нагоди відзначення Дня ветерана і Міжнародного дня громадян похилого віку.
4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити інформаційне висвітлення заходів із відзначення                        Дня ветерана і Міжнародного дня громадян похилого віку в  м. Одесі. 
       
	5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу  С.М.


                              Г. Труханов

Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 30.09.2020 р. 
№ 853

                                           ПЛАН
загальноміських заходів із підготовки та відзначення Дня ветерана                                                                                і Міжнародного дня громадян похилого віку в м. Одесі

№
з/п
Назва заходу
Дата, час та місце
проведення заходу
Виконавці
1.
Виставки:
- декоративно-ужиткової творчості учнів та вихованців;
- тематичної літератури у бібліотеках;
дитячих малюнків «Шануємо та поважаємо»;
- фоторобіт «Наші героїчні дідусі й бабусі»
29 вересня – 02 жовтня 2020 року
Заклади освіти м. Одеси
Буйневич О.В.
2.
Профілактична зустріч з громадянами похилого віку територіального обслуговування на свіжому повітрі, біля амбулаторії сімейної медицини. Вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові, рівня сатурації; визначення гостроти зору. Консультування з питань профілактики захворювань, збереження та зміцнення здоров’я
01 жовтня 2020 року 
08.00
Амбулаторія сімейної медицини № 1  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Одеської міської ради
(Фонтанська дор., 110)

Амбулаторія сімейної медицини № 2  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Одеської міської ради
(Фонтанська дор., 30/32)

Амбулаторія сімейної медицини № 3  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Одеської міської ради
(вул. Ільфа і Петрова, 63/1)

Амбулаторія сімейної медицини № 4  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Одеської міської ради
(пров. Ушакова, 9)

Амбулаторії сімейної медицини №№ 5, 6  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»
(вул. Левітана, 62) 

Якименко О.О.
3.
Підготовка інформаційних матеріалів та направлення для розміщення на єдиному медичному порталі Одеської міської ради
01 жовтня 2020 року
до 10.00
Комунальна установа «Одеський міський Центр здоров’я»
(вул. Болгарська, 38)
Якименко О.О.
4.
Розміщення на сторінках комунальної установи «Одеський міський Центр здоров’я» в соціальних мережах тематичних інформаційних матеріалів
01 жовтня 2020 року
до 12.00
Мережі «Фейсбук», «Інстаграм»
Якименко О.О.
5.
Тематична зустріч за чаєм для громадян похилого віку «І з альбомів посміхнеться лагідно молодість» 
01 жовтня 2020 року
12.00
Бібліотека-філія № 3
(вул. Краснослобідська, 40А)
Маркова Т.Ю.
6.
Свято для людей похилого віку «Душу зцілює добро»
01 жовтня 2020 року
12.00
Центр милосердя «Мишпаха»
(вул. Ясна, 6)
         Маркова Т.Ю.
7.
Літературні лабіринти  «Хай не спішать літа                  на ваш поріг» 
01 жовтня 2020 року
12.00
Бібліотека-філія № 28
(просп. Гагаріна, 16/3)
Маркова Т.Ю.
8.
Засідання «круглого столу» із залученням громадян похилого віку територіального обслуговування на тему «Надання медичної допомоги громадянам похилого віку»

01жовтня 2020 року
12.00
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги  № 14» Одеської міської ради  
(вул. Торгова, 29/31)
Якименко О.О.
9.
Привітання та святкові обіди для підопічних           комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»

01 жовтня 2020 року
13.00
(вул. Героїв Крут, 12,
вул. Педагогічна, 24)
Китайська О.П.
10.
Брифінг «Надання медичної допомоги громадянам похилого віку»
01 жовтня 2020 року
13.00
Прес-центр «Оdessit.ua» 
(вул. Пушкінська, 32)
Якименко О.О.
11.
Вечір-комплімент «Зрілість – це наша юність                з мудрими очима» для громадян похилого віку  в рамках клубу «Золота пора»
01 жовтня 2020 року
14.00
Бібліотека-філія № 6
(вул. Степова, 66) 
Маркова Т.Ю.
12.
Святкові концерти для підопічних комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районів міста Одеси»


01 жовтня 2020 року
14.00
(парк культури та відпочинку ім. Горького)

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району                         міста Одеси» 
(вул. Богдана Хмельницького, 62)

Центр дозвілля 
(вул. Генерала Бочарова, 28)
Китайська О.П.
13.
Урочисте онлайн-відкриття соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» на 2020-2021 навчальний рік  для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»  
01 жовтня 2020 року
15.00
 https://www.facebook.com/primorskytc

Китайська О.П.
14.
Тематичний захід «Добром забуте серце обігрійте!» для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» та дітей – читачів дитячої бібліотеки № 10
01 жовтня 2020 року
15.00
Дитяча бібліотека № 10
(вул. Чорноморського козацтва, 169)
Китайська О.П.
15.
Тематичні виховні години, засідань «круглого столу», уроки доброти
01 жовтня 2020 року
Заклади освіти м. Одеси
Буйневич О.В.
16.
Екскурсія для  підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» до  Одеського музею західного і східного мистецтва
02 жовтня 2020 року
11.00
(вул. Пушкінська, 9)
Китайська О.П.
17.
Відвідування підопічними комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси» Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї
02 жовтня 2020 року
12.00
(вул. Дача Ковалевського, 150)

Китайська О.П.
18.
Літературний вечір – привітання «На ліричних струнах душі» 


02 жовтня 2020 року
16.00
Бібліотека-філія № 29
(вул. Лузанівська, 67) 
Маркова Т.Ю.
19.
Свято  «Слова подяки вам мають лунати…» 
05 жовтня 2020 року
12.00
Бібліотека-філія № 32
(вул. Академічна, 5а)
Маркова Т.Ю.
20.
Концерт для ветеранів праці Суворовського району міста Одеси 
Протягом жовтня 2020 року
Дитяча музична школа  № 5
(вул. Чорноморського козацтва, 18)
Маркова Т.Ю.
21.
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам похилого віку, ветеранам  війни та праці, дітям війни
Постійно
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.   
Китайська О.П.    
       




Керуюча справами                                                                 	                                                       О. Оніщенко



