
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та відзначення у м. Одесі Дня пам’яті та примирення
і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні


Дата, час та місце проведення заходу
Назва заходу
08 травня 10:00
парк ім. Т.Г. Шевченка
Покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу.  Спільна молитва з представниками релігійних конфесій
09 травня 10:.00
Алея Слави   в парку ім. Т.Г. Шевченка


10:15
Акваторія Одеського морського торговельного порту
Урочисті церемонії покладання вінків та квітів:
- до пам’ятника Невідомому матросу 

- на траверсі пам’ятника Невідомому матросу в акваторії Одеського заливу з кораблів та катерів Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України
09 травня 11:00
(пл. Десятого квітня)
Урочиста церемонія покладання корзин та квітів до меморіалу «Крила перемоги»
03 травня 
Бібліотека-філія № 23
(вул. Чорноморського  козацтва, 45)
Патріотична акція «Врятуй долю від забуття»
05 травня 2019 року
11:.00
Центральна міська бібліотека ім. І. Франка
(пров. Книжковий, 1а)
17:00
 Центральна міська бібліотека ім. І. Франка
(пров. Книжковий, 1а)
«І книга теж воювала». Виставка-спогад


«І пам’ятає світ врятований». Літературна вітальня до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
06 травня 12:00
Бібліотека-філія № 4
(вул. Градоначальницька, 9)

Бібліотека-філія № 10
(вул. Чорноморського  козацтва, 169)


Бібліотека-філія № 32
(вул. Академічна, 5а)
День бібліографії «Роки війни – століття пам’яті»



Вогонь пам’яті «Вклонімося тим, хто поліг у бою…»



«Уклін живим, загиблим слава!». Свято-шанування до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
06 травня 11:00
Будинок офіцерів
(вул. Пироговська, 7/9)
Військово-наукова конференція ветеранів Другої світової війни «Не згасне пам'ять у віках!»
06 травня 12:30
Дитяча бібліотека-філія № 10
(вул. Чорноморського козацтва, 169)
Тематичний захід «Вклонімося тим, хто поліг у бою…»                 за участю дітей – читачів дитячої бібліотеки-філії № 10 та підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» 
06 травня 14:00
Бібліотека-філія № 16
(вул. Новосельського, 69/71)
«Є в пам’яті нашій назавжди це свято» (День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Парад книжок. Поетична антологія
06 травня 14:30
Їдальня «Варіон»
(вул. Варненська, 15)
Святковий концерт для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київського району міста Одеси»
07 травня 10:00
Бібліотека-філія № 45
(вул. Академіка Корольова, 71)

Бібліотека-філія № 46
(пров. Генерала Вишневського, 13)
11:00
Бібліотека-філія № 8
(вул. Богдана Хмельницького, 13)

Бібліотека-філія № 11
(вул. Ільфа і Петрова, 15)

Бібліотека-філія № 21
(вул. Посмітного, 33)

Бібліотека-філія № 22
(вул. Інглезі, 5)
День примирення «Навіки в пам’яті народній»



Історичний альманах «Поклонімося великим тим рокам»

Урок мужності «Йшли на смерть заради України»


Пароль мужності «Щоб ніколи світанки не здригались від слова «війна»


Караван історій «У війни не жіноче обличчя»



Година пам’яті «Час пам’яті»
07 травня 11:00
Одеська спеціалізована школа № 69 І-ІІІ ступенів
(вул. Іцхака Рабіна, 45)
Бесіда з учнями на тему: «Подвиги героїв – назавжди у наших серцях»
07 травня 11:30
Бібліотека-філія № 47
(Люстдорфська дорога, 146/1)
12:00
Бібліотека-філія № 24
(вул. Фабрична, 1)

Бібліотека-філія № 36
(вул. Краснова, 5)

Бібліотека-філія № 13, 
комунальна установа
«Геріатричний пансіонат для самотніх осіб пенсійного віку»
(вул. Педагогічна, 24)
«Подвиг дідів достойний поваги». Виставка мужності



Героїчний нарис «Шана за подвиг, вдячність за мир»



Патріотична година «Гортаючи сторінки історії»


«Пам'ять вічно жива» (до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Святковий ранок
07 травня 12:00
Бібліотека-філія № 7
(вул. Генерала Бочарова, 14)
14:00
Бібліотека-філія № 16
(вул. Новосельського, 69/71)
Відвідування підопічними комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» тематичної літературної виставки
«Весна! Любов! Перемога!» – тематичний захід для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району міста Одеси»
07 травня 14:00
Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»  (вул. Богдана Хмельницького, 62)
15:00

Дитяча музична школа № 5
(вул. Чорноморського козацтва, 18)

Святковий концерт для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси»

Святковий концерт для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси»
08 травня 11:00
Сквер професора Каришковського, пам’ятник загиблим робітникам заводу «Більшовик»
Мітинг, присвячений пам’яті загиблих у роки війни працівників заводу «Більшовик», та святковий концерт із врученням квітів і подарунків за ініціативою комітету самоорганізації населення «Балтський»
08 травня 09:30
Бібліотека-філія № 25 
(Адміральський просп., 30)
10:00

Бібліотека-філія № 9 
(Французький бул., 11)
«Безсмертний подвиг українського народу». Виставка-хроніка до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 


Віртуальна подорож в історію «Одна на всіх Велика Перемога»
08 травня 10:00
м. Одеса
Екскурсія для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Малиновського району міста Одеси» містом та до Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї
08 травня 11:00
Бібліотека-філія № 6 
(вул. Степова, 66)
Бібліотека-філія № 34,
сел. Шевченко-3 
(вул. Перемоги, 26) 
13:00

Центральна міська бібліотека 
(Французький бул., 11)
14:00

Бібліотека-філія № 7 
(вул. Генерала Бочарова, 14)

16:00
Бібліотека-філія № 33 
(Французький бул., 22)
«Минулих літ свята пам’ять» (Дні пам’яті та примирення, присвячені жертвам Другої світової війни) – урок-вшанування


Година пам’яті «Доки пам’ятаємо – живемо!» (до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні)

Історичний екскурс «Пройшла війна, але печалі ще живуть»

«Відлуння пам’яті нашої» (до Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні). Присвячено поетам-ювілярам, учасникам Другої світової війни. Усний журнал


«Війні немає забуття». Сходинки пам’яті (до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) 
08 травня 10:00
Центр дозвілля
(вул. Генерала Бочарова, 28)
Тематичний захід для підопічних комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Суворовського району міста Одеси» за участю артистів Одеської обласної філармонії. Благодійний обід
08 травня 12:00
Будинок представництв Одеської обласної ради
(пров. Санаторний, 2)
Урочистий прийом керівництвом Одеської міської ради, Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради ветеранів Другої світової війни, представників ветеранської громадськості; святковий концерт
09 травня 12:00
(вул. Дача Ковалевського, 150)
  Покладання квітів на Меморіалі героїчної оборони Одеси
  411-ї берегової  батареї
09 травня 09:30-10:30 
(вул. Дідріхсона, 8)
Алея Слави
 в парку ім. Т.Г. Шевченка
Проходження колони курсантів Національного університету «Одеська морська академія»
09 травня 11:00
 Сел. Шевченко-3  (вул. Центральна, 1)                 
Святкова програма за ініціативою комітету самоорганізації населення мікрорайону «Шевченко-3»: 
- покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам на місцевому кладовищі та до могили невідомому солдату               (вул. Рельєфна);
- вітання ветеранів; 
- концертна програма за участю колективів художньої самодіяльності мікрорайону
09 травня 12:00
 Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради
(вул. Генерала Петрова, 22)
Святкове вшанування ветеранів Другої світової війни в Малиновському районі м. Одеси
09 травня 12:00
 (кафе району) 
Зустріч керівництва Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради з ветеранами району, привітання та благодійний обід
09 травня 13:00
Відділення № 1
(вул. Героїв Крут, 12)
Відділення № 2
(вул. Педагогічна, 24) 
Відділення № 3
(вул. Ясна, 6)
Привітання та святкові обіди для підопічних комунальної установи «Геріатричний будинок милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»
09 травня 13:00
Бібліотека-філія № 28 
(просп. Гагаріна, 16/3)
14:00
Бібліотека-філія № 35 
(вул. Космонавтів, 23/1)
15:00
Бібліотека-філія № 44 
(вул. Юхима Фесенка, 7)
«Хай в серці кожної людини живе любов до поколінь». Виховна година-реквієм до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

«Без строку давності» (до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Зустріч ветеранів

 «Невигадані історії» (до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). Голосні читання
03-05 травня 2019 року
12:00
«Чорноморський яхт-клуб», 
пляж «Отрада»,
 траверси 7-9
Регата з вітрильного спорту у класах: «Оптиміст», «Кадет», «Лазер 4.7», присвячена Дню пам’яті та примирення і 74-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
06-10 травня 
(за окремим графіком)
Проведення адресного привітання ветеранів Великої Вітчизняної війни
08-09 травня (за окремим графіком)


Покладання квітів до братських могил і монументів Поясу Слави та проведення мітингів-реквіємів

08-09 травня Мистецькі школи м. Одеси
(за окремим графіком)


Концерти мистецьких шкіл м. Одеси, присвячені Дню пам’яті та примирення і 74-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні


Протягом квітня-травня
 (за місцем проживання)


Надання щорічної разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                    від 20 березня 2019 року № 237 та муніципальної адресної одноразової допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відповідним категоріям громадян


           
   

