Розпорядження 
Одеського міського голови
№ 1178 від 10.12.2019 р.


Про святкування Нового 2020 року 
та Різдва Христового 
 
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                  в Україні», пунктів 6.1, 6.2 розділу VI 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 підтримки сімейних традицій, створення привабливого образу м. Одеси                   як унікального культурного центру України, організації дозвілля мешканців і гостей м. Одеси та святкування Нового 2020 року: 

	1. Затвердити план заходів щодо святкування Нового 2020 року та Різдва Христового (додаток 1). 

	2. Узгодити план новорічних вистав, які проходитимуть в театральних установах міста (додаток 2). 

3. 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.

4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, службі у справах дітей Одеської міської ради, департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики 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 надати сприяння в проведенні святкових вистав у театральних установах міста та забезпечити їх відвідування обдарованими дітьми та дітьми пільгових категорій.

5. Адміністративно-господарському департаменту Одеської міської ради забезпечити: 
5.1. Встановлення ялинки у фойє адміністративної будівлі виконавчого комітету Одеської міської ради. 
5.2. Фонове звучання святкової музики на Думській площі з 18.00                    до 21.00 у будні дні та з 11.00 до 22.00 у вихідні та святкові дні                                           з 19 грудня 2019 року до 07 січня 2020 року. 

6. Виконавчому комітету Одеської міської ради, департаменту міського господарства Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити встановлення світлового обладнання, ялинки на Думській площі та на                                       вул. Косовській, 2-Д в термін до 18 грудня 2019 року. 

7. Київській районній адміністрації Одеської міської ради, Малиновській  районній адміністрації Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради, Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити проведення святкових заходів згідно з додатком 1 до розпорядження. 

8. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити: 
8.1. Технічними засобами оформлення та оздоблення ілюмінацією Приморського бул., вул. Пушкінської, вул. Дерибасівської,                           Катерининської пл., пров. Чайковського, Міського саду, адміністративної будівлі виконавчого комітету Одеської міської ради до 19 грудня                    2019 року. 
8.2. Підключення до міської електромережі технічного обладнання сцени на Думській площі з 14.00 30 грудня 2019 року до 22.00 02 січня           2020 року. 
8.3. Підключення до міської електромережі святкової ілюмінації «Казкове містечко» на Думській площі з 18 грудня 2019 року. 
8.4. Підключення до міської електромережі ілюмінації ялинки на                 вул. Косовській, 2-Д та місць проведення святкових заходів згідно                             з додатком 1 до розпорядження.
8.5. Підключення торговельних місць святкового ярмарку на Приморському бульварі до міської електромережі з 15 грудня 2019 року по 13 січня                     2020 року. 

9. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради: 
9.1. Сприяти в організації роботи торговельних місць святкових ярмарків на Приморському бул., вул. Дерибісівській з 12.00 15 грудня                     2019 року до 22.00 15 січня 2020 року.
9.2. Заборонити встановлення неузгоджених торговельних місць                    на Приморському бульварі, у тому числі засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі, крім тих, що затверджені переліком учасників святкового ярмарку.

10. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно       з комунальним підприємством «Одескомунтранс» забезпечити встановлення біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття в місцях проведення святкових заходів та спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест» і «Міські дороги» забезпечити належний стан території                   у місцях проведення святкових заходів. 

11. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього               руху Одеської міської ради:
11.1. Спільно з комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» організувати безперервну роботу міського транспорту в новорічну ніч.
11.2. Надати сприяння у перевезенні артистів, дітей та супроводжуючих їх осіб, які братимуть участь у святкових заходах, за окремими заявками.

12. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити: 
12.1. Охорону головних ялинок: на Думській площі, вул. Косовській, 2-Д, у районах міста з 08.00 15 грудня 2019 року до 08.00 20 січня 2020 року.
12.2. Охорону ілюмінації «Казкове містечко» на Думській площі                 з 18 грудня 2019 року до 20 січня 2020 року.
12.3. Охорону сцени на Думській площі з 16.00 29 грудня 2019 року              до 22.00 02 січня 2020 року. 
12.4. Охорону громадського порядку під час проведення новорічних та різдвяних заходів згідно з додатком 1 до розпорядження. 
12.5. Охорону громадського порядку на Думській площі та Приморському бульварі з 14.00 17 грудня 2019 року до 22.00 19 січня                    2020 року. 
12.6. Посилену охорону громадського порядку в місцях масового перебування людей. 

13. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції надати сприяння у перепуску автотранспорту з обладнанням до місць проведення святкових заходів. 

14. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області забезпечити:
14.1. Посилене чергування аварійно-рятувальних змін на Думській площі під час проведення святкування Нового 2020 року з 21.00 31 грудня 2019 року до 03.00 01 січня 2020 року та дитячої розважальної програми                  з 16.00 до 20.00 01 січня 2020 року.
14.2. Чергування аварійно-рятувальних змін під час проведення святкових заходів згідно з пунктами 4-6, 8, 19  додатка 1 до розпорядження. 
14.3. Присутність рятувальників та водолазів під час проведення хрещенських купань на міських пляжах 19 січня 2020 року.

15. 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 під час проведення святкових заходів згідно з додатком 1 до розпорядження. 

16. Київській районній адміністрації Одеської міської ради, Малиновській  районній адміністрації Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради, Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради, 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 організувати святкове привітання з Днем Святого Миколая, Новим 2020 роком, Різдвом Христовим дітей, які мешкають у спеціальних дитячих закладах, та підопічних геріатричних центрів. 

17. Київській районній адміністрації Одеської міської ради, Малиновській районній адміністрації Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради, Суворовській районній адміністрації Одеської міської ради спільно з управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради провести роботу з підприємцями щодо районних конкурсів на найкращу вуличну вітрину.

18. Управлінню реклами Одеської міської ради забезпечити: 
18.1. Рекламування новорічних, різдвяних заходів.
18.2. Розробку макета та виготовлення рекламної продукції новорічних та різдвяних заходів.
19. Рекомендувати творчій групі організаційного комітету з координації проведення святкування Нового 2020 року при розробці сценарних планів проведення заходів додержуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

20. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити:
20.1. Технічну підтримку прямої трансляції святкування Нового                      2020 року на Думській площі, інформаційне висвітлення новорічних та різдвяних заходів.
20.2. Інформування населення про графік роботи міського транспорту                 в новорічну ніч. 

21. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.



           Г. Труханов 
Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 10.12.2019 р.
№  1178

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо святкування Нового 2020 року та Різдва Христового

№
з/п
Назва заходу
Місце проведення
Дата та час проведення
Відповідальні
	

Святковий розважальний фестиваль-ярмарок до дня Святого Миколая, акція «Прикрась ялинку в парку»
Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 
(вул. Маразліївська, 1)
14-15 грудня 2019 року 
11.00
Маркова Т.Ю.
Челідзе І.Г.
	

Святковий новорічний ярмарок
Кримський бул., 82
15 грудня 2019 року –        13 січня 2020 року
Кондратюк С.А.

	

Святковий ярмарок 
Приморський бул. 
19 грудня 2019 року –       13 січня 2020 року
Корольов М.В.

	

Святкове відкриття головної ялинки Малиновського району. Проведення районного свята для дітей та підлітків району, присвяченого Дню Святого Миколая «Миколая зустрічаймо в цей святий, величний час!»
Парк культури та відпочинку            ім. Горького 
(вул. Космонавтів, 17в)
19 грудня 2019 року
14.00
Омельчук Є.В.

	

Святкування Дня Святого Миколая. Урочисте відкриття головної ялинки міста
Думська пл. 
19 грудня 2019 року
16.00

Буйневич О.В.
Маркова Т.Ю.
Жильцов О.С.
Іовчева С.В.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.


Святкове відкриття головної ялинки Київського району біля будівлі районної адміністрації Одеської міської ради. Святкова програма для дітей «Зимове диво від Святого Миколая» за участю вихованців комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» 
Київська районна адміністрація Одеської міської ради 
(вул. Академіка Корольова, 9)
19 грудня 2019 року
16.00
Сушков В.М.
	

Відкриття головної ялинки Приморського району біля будівлі районної адміністрації Одеської міської ради. Благодійний концерт «Зимова казка» для дітей пільгової категорії Приморського району 
Приморська районна адміністрація Одеської міської ради 
(вул. Канатна, 134)
19 грудня 2019 року
16.00
Корольов М.В.

	

Святкове відкриття головної ялинки Суворовського району. Театралізоване дійство «Зустрічайте Миколая, він вас всіх поздоровляє!»
Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради 
(просп. Добровольського, 106)
19 грудня 2019 року
16.00
Кондратюк С.А.
	

Святкове відкриття ялинки Приморського району
Вул. Дерибасівська 

19 грудня 2019 року
17.00
Корольов М.В.
Машьянов С.В.
Прокопець О.В.
	

Святкове відкриття моста в дендропарку Перемоги після реставрації
Дендропарк Перемоги 
(просп. Шевченка, 14)
19 грудня 2019 року 
13.00
Корольов М.В.
	

Парад новорічних тролейбусів 
Початок руху з вул. Інглезі 
(за маршрутом 9 тролейбуса) 
19 грудня 2019 року 
19.00
Колесниченко Н.В.
	

Святкові ялинки та розважальні програми для вихованців дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти міста «Зимова круговерть»
Заклади освіти м. Одеси
19-25 грудня 2019 року 
Буйневич О.В.
	

Екологічне свято «День Святого Миколая!»
Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення
(вул. Новощіпний ряд, 25)

21 грудня 2019 року 12.00

Маркова Т.Ю.
Біляков І.В.
	

Благодійний захід «Подаруй мрію»                     до Дня Святого Миколая
Міський сад 
21 грудня 2019 року 
14.00
Маркова Т.Ю.
Єгоров Б.В.
	

Велосипедний заїзд «Велопробіг добрих справ» з нагоди святкування Нового  2020 року 

Центральні вулиці міста 

23 грудня 2019 року
13.00
Пуздрач Р.О.
	

Музична вистава «Неймовірні пригоди іграшок у Різдвяну ніч» для дітей пільгового контингенту Суворовського району
Велика зала Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради 
(просп. Добровольського, 106)
24 грудня 2019 року
12.00
Кондратюк С.А.
	

Акція «Марафон добрих справ»
Літній театр 
(Міський сад)
24 грудня 2019 року –                07 січня 2020 року
Жильцов О.С.
Сердиченко Д.П.
	

І Відкритий фестиваль хорового  та ансамблевого співу «Вогонь Різдва горить, палає... Колядка поміж всіх лунає»
Кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії
(вул. Катерининська, 33)
24-28 грудня 2019 року 
Маркова Т.Ю.

	

Святкування Європейського Різдва
Літній театр 
(Міський сад)
25 грудня 2019 року

Маркова Т.Ю.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
	

Районна концертно-розважальна програма «Новорічне диво»
Парк культури та відпочинку            ім. Горького
(вул. Космонавтів, 17в)
26 грудня 2019 року
12.00
Омельчук Є.В.

	

Концертно-ігрова програма «З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік!» для дітей Суворовського району
Велика зала Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради 
(просп. Добровольського, 106)
27 грудня 2019 року
12.00
Кондратюк С.А.
	

Екологічне свято «Новорічна ялинка                     в зоопарку»
Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення
(вул. Новощіпний ряд, 25)
27, 28 грудня 2019 року 12.00
Маркова Т.Ю.
Біляков І.В.
	

Різдвяна програма «Різдво у кожну родину»
Міський сад 

28 грудня 2019 року 
14.00
Маркова Т.Ю.
Єрошкін І.С.
	

Новорічний фестиваль-ярмарок «Новорічні подарунки». Новорічні гуляння, святковий  концерт
Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 
(вул. Маразліївська, 1)

28-29 грудня 2019 року 
11.00
Маркова Т.Ю.
Челідзе І.Г.
	

Святкування Нового 2020 року на Думській площі:
- святкова концертна програма;
- святковий феєрверк;
- продовження святкової концертної програми
Думська пл.
31 грудня 2019 року 

21.00-24.00
01 січня 2020 року
00.00
00.00-03.00
Маркова Т.Ю.
Жильцов О.С.
Сиваш А.С.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
	

Дитяча розважальна програма  
Думська пл.
01 січня 2020 року 
16.00-20.00
Маркова Т.Ю.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
	

Привітання керівництвом міста малюків, які народились 01 січня 2020 року
Пологові будинки
02 січня 2020 року
за окремим графіком 
Якименко О.О.
	

Екологічне свято «Різдво у зоопарку»
Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення
(вул. Новощіпний ряд, 25)
04 січня 2020 року 
12.00
Маркова Т.Ю.
Біляков І.В.
	

Фестиваль «Щедре Різдво». Святковий концерт, конкурси, різдвяні привітання, солодкі подарунки  
Центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 
(вул. Маразліївська, 1)
05-06 січня 2020 року 
11.00

Маркова Т.Ю. 
Челізде І.Г.
	

Фестиваль «Різдво на Дерибасівській»
Міський сад 
07 січня 2020 року
14.00
Жильцов О.С.
Шпак С.В.
	

Парад Різдвяних трамваїв 
Старосінна площа 
08 січня 2020 року 
19.00
Колесниченко Н.В.
	

Міський творчий конкурс аматорських відеопривітань «В Новий рік з новою мрією!» 
Заклади освіти м. Одеси

За окремим графіком
Буйневич О.В.
	

Відвідання дітьми пільгових категорій святкових вистав у театральних закладах міста 
Театральні заклади міста 
За окремим графіком
Буйневич О.В.
Жильцов О.С.
Нікандрова Ю.Ю.
Китайська О.П.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
	

Привітання та святкові концерти для підопічних: 
- комунальної установи «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»;

- комунальної установи «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»


Вул. Героїв Крут, 12а 




Вул. Іоганна Гена, 19 в
За окремим графіком
Нікандрова Ю.Ю.
	

Привітання та святкові концерти для підопічних: 

- комунальної установи «Геріатричний дім милосердя імені святого цілителя Пантелеймона»;

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

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

- комунального підприємства «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приморського району м. Одеси»;

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

- комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» 



Вул. Героїв Крут, 
вул. Ясна, 6,
вул. Педагогічна, 24 

Вул. Генерала Петрова, 8




Вул. Богдана                      Хмельницького, 62



Вул. Ніжинська, 42



Просп. Добровольського, 120 а





Вул. Академіка Сахарова, 30/1,
вул. Івана та Юрія Лип, 3-а,
вул. Космонавтів, 27/1
За окремим графіком
Китайська О.П.
	

Хрещенські купання
Пляжі міста
19 січня 2020 року
за окремим графіком
Жильцов О.С.
Кузнєцов В.В.
Байло О.А.
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.




Керуюча справами 											        О. Оніщенко 

Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 10.12.2019 р.
№ 1178


ПЛАН
новорічних вистав, які проходитимуть в театральних установах міста 

№
з/п
Назва вистави 
Місце проведення 
Дата та час проведення 
Відповідальний 
   1. 
Новорічна казка для дітей «Новорічні витівки»
Одеський обласний академічний російський драматичний театр 
(вул. Грецька, 48)
23 грудня 2019 року –                   10 січня 2020 року
11.00, 14.00
Шрамко О.В.
   2.
Мюзикл «Ніч перед Різдвом»
Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3)
24, 27 грудня 2019 року
18.30

Редько О.Г.
   3.
Казковий мюзикл «Чиполліно»
Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3)
25-27 грудня 2019 року
11.00
Редько О.Г.
   4. 
Grand Christmas Concert

Одеська обласна філармонія 
(вул. Буніна, 15)
25 грудня 2019 року 
19.00
Зіцер Г.Б.
   5.
Вистава «Космічна У-ТА-ТА»
Будинок клоунів
(вул. Ольгіївська, 23)
25 грудня 2019 року –                  08 січня 2020 року 
12.00
Делієв Г.В.
   6.
Музична казка «Мірабелла та дракон»
Будинок клоунів
(вул. Ольгіївська, 23)
25-30 грудня 2019 року 
15.00
Делієв Г.В.
   7.
Мюзикл «Русалонька»
Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3)


26 грудня 2019 року
18.00

Редько О.Г.
   8.
Вистава «Чарівник Смарагдового міста»
Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3)
28 грудня 2019 року
18.00

Редько О.Г.
   9. 
Балет «Лускунчик»
Одеський національний академічний театр опери та балету 
(пров. Чайковського, 1)
28, 29 грудня 2019 року
18.30
29 грудня 2019 року
12.00
31 грудня 2019 року
16.00
Бабіч Н.М.
  10.
Мюзикл для всієї родини «Таємниця Алакрез»
Одеський академічний український музично-драматичний театр                               ім. В. Василька
(вул. Пастера, 15)
28-30 грудня 2019 року
02, 05 січня 2020 року
16.30
Півоварова Ю.А.

  11.
Вистава «Всі миші люблять сир» 
Одеський театр юного глядача                      ім. Юрія Олеші 
(вул. Грецька, 48-а)
28 грудня 2019 року
12.00
Бурлай-               Пітерова О.М.
  12.
Вистава «Дванадцять місяців»
Одеський театр юного глядача                      ім. Юрія Олеші 
(вул. Грецька, 48-а)
29 грудня 2019 року
12.00
Бурлай-
Пітерова О.М.
  13.
Вистава «Крижане серце»
Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3)
31 грудня 2019 року
11.00, 14.00

Редько О.Г.
  14.
Новорічне Фікси ШОУ «Дід Мороз існує»
Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного
(вул. Пантелеймонівська, 3)
07 січня 2020 року
11.00, 14.00

Редько О.Г.


Керуюча справами 											        О. Оніщенко 



