Розпорядження
Одеського міського голови
№ 876 від 05.10.2020 р.
 
Про відзначення в місті Одесі 
Дня захисника України
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування      в Україні», на виконання Указу Президента України від 14 жовтня 2014 року  № 806/2014 «Про День захисника 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 вшанування мужності, бойового подвигу та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, самовідданості громадян, які присвятили своє життя служінню українському народу, збереження та розвитку національних військових традицій, посилення суспільної уваги до ветеранів війни і військової служби, сприяння патріотичному вихованню молоді та належного відзначення                  Дня захисника України у 2020 році:

1. Затвердити план заходів з нагоди відзначення в місті Одесі                          Дня захисника України (додається).

2. Відділу мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради спільно з департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради, департаментом освіти та науки Одеської міської ради, департаментом культури та туризму Одеської міської ради, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, адміністративно-господарським департаментом Одеської міської ради, районними адміністраціями Одеської міської ради, командуванням Одеського гарнізону здійснити необхідні організаційні заходи та організувати їх матеріально-технічне забезпечення із суворим дотриманням існуючих санітарних та протиепідеміологічних вимог, серед інших, щодо кількості учасників та визначеної дистанції між ними.

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради забезпечити участь у святкових заходах ветеранів війни та військової служби, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, Революції гідності, українського визвольного руху, членів сімей загиблих (померлих) воїнів, представників громадських організацій міста та звернутися до релігійних організацій                      з пропозицією провести 14 жовтня 2020 року молебні за захисників України.

4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради і департаменту культури та туризму Одеської міської ради провести культурно-мистецькі та інші тематичні заходи, присвячені героїчній історії українського народу, боротьбі його захисників за становлення державності в Україні, в умовах карантинних обмежень.

5. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради надати посильну допомогу відділу мобілізаційної                та оборонної роботи Одеської міської ради і районним адміністраціям Одеської міської ради у вирішенні питання перевезення Роти почесної варти, Салютної групи, військового оркестру, ветеранів військової служби, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) воїнів, представників громадських організацій міста для участі у запланованих заходах (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 під час проведення заходів.

7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно        з Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради, комунальними підприємствами «Міські дороги» та «Міськзелентрест» забезпечити приведення території у місцях проведення заходів у належний санітарний стан до та після їх проведення.

8. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради: 
8.1. Забезпечити чергування аварійно-рятувальних змін у місцях проведення заходів. 
8.2. Звернутися до Головного управління Державної служби України              з надзвичайних ситуацій в Одеській області для убезпечення проведення заходу.
8.3. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень та охороною громадського порядку під час проведення заходів.

9. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції забезпечити безпеку учасників заходів шляхом посилення контролю за рухом автотранспорту в місцях їх проведення.

10. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради вирішити питання виготовлення та розміщення в м. Одесі соціальної реклами, яка анонсує відзначення Дня захисника України.

11. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації з нагоди відзначення                      в місті Одесі Дня захисника України.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
									
                                                                                  Г. Труханов




Додаток
до розпорядження
міського голови
від 05.10.2020 р.
№  876

ПЛАН ЗАХОДІВ
з нагоди відзначення в місті Одесі Дня захисника України

№
 з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце 
проведення
Відповідальні
1.
Покладання корзин та квітів до Меморіального каменя на честь воїнів, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України
14 жовтня                2020 року                  10.00
Меморіальний камінь               на честь воїнів,                      які поклали своє життя за незалежність та цілісність України               (сквер Героїв Небесної Сотні)


Герасименко А.І.,
Жильцов О.С.,
Буйневич О.В.,
Ілько О.В.,
Корольов М.В.,
Омельчук Є.В.,
Сушков В.М., Кондратюк С.А.


2.
Молебень за захисників України
14 жовтня                2020 року                  10.30
Меморіальний камінь                на честь воїнів, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України    (сквер Героїв Небесної Сотні)


Жильцов О.С., представники громадських організацій
(за згодою)

3.
Тематичні уроки, виховні години про героїчну історію українського народу, боротьбу його захисників за становлення державності в Україні за участю ветеранів, військовослужбовців та учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил

12-19 жовтня 2020 року
Заклади загальної середньої та позашкільної освіти міста
Буйневич О.В.
4.
Проведення у бібліотечних установах                    м. Одеси виставок, присвячених Дню захисника України

12-19 жовтня 2020 року
Бібліотеки-філії міста
Маркова Т.Ю.
5.
Надання матеріальної допомоги учасникам війни, бойових дій, антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членам сімей загиблих (померлих) воїнів
Жовтень
Приміщення районних адміністрацій Одеської міської ради
Кондратюк С.А.,
Корольов М.В.,
Омельчук Є.В.,
Сушков В.М. 





Керуюча справами							 		     О. Оніщенко


