Розпорядження
Одеського міського голови
№ 233 від 06.04.2021 р.

Про заходи з відзначення 77-ї річниці визволення м. Одеси від нацистських окупантів 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2020 року                     № 1092-ІХ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236                                  «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою патріотичного виховання молоді, вшанування пам’яті воїнів, загиблих (померлих) під час бойових дій при визволенні м. Одеси від нацистських окупантів:

	1. Затвердити план заходів з відзначення 77-ї річниці визволення                   м. Одеси від нацистських окупантів з дотриманням карантинних обмежень  (додається). 

2. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, районним адміністраціям Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради забезпечити проведення ритуалу покладання квітів згідно з пунктом 1 додатка до розпорядження із суворим дотриманням карантинних вимог, зокрема щодо кількості учасників і визначеної дистанції між ними, усіх санітарних та протиепідемічних заходів.

3. Районним адміністраціям Одеської міської ради, керівникам виконавчих органів та комунальних підприємств Одеської міської ради                    10 квітня 2021 року до 07.00 забезпечити розміщення Державного Прапора України та прапора міста Одеси на адміністративних будівлях, будинках підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та житлових будинках у місцях проведення заходів.

4. Районним адміністраціям Одеської міської ради в строк до 05 квітня 2021 року привести у належний стан військові поховання на кладовищах                  м. Одеси та монументи Поясу Слави, закріплені за ними відповідно до розпорядження міського голови від 28 січня 2003 року № 105-01р                       «Про закріплення військових поховань на кладовищах міста Одеси та монументів Поясу Слави за районними адміністраціями виконавчого комітету Одеської міської ради».

5. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради, Департаменту освіти та науки Одеської міської ради спланувати та провести у квітні 2021 року в закладах дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти, а також бібліотечних установах міста дистанційні заходи відповідної тематики в умовах карантинних обмежень.

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, зазначених у пункті 1 додатка до розпорядження.

7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити приведення території у належний санітарний стан до та після проведення заходів.

8. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити 10 квітня 2021 року посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень та охороною громадського порядку під час проведення заходів.

9. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з Комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради вирішити питання виготовлення та розміщення в м. Одесі соціальної реклами з привітанням мешканців міста з нагоди відзначення 77-ї річниці визволення м. Одеси               від нацистських окупантів.

10. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради на час проведення ритуалу покладання квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави (центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) вжити заходів щодо вирішення питання тимчасової зміни місця стоянки автотранспорту загального користування                (із 07.30 до 11.00 10 квітня 2021 року).

11. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
11.1. Під час проведення заходів посилити контроль за рухом автотранспорту та дотриманням Правил дорожнього руху.
11.2. Тимчасово заборонити паркування автотранспорту та обмежити його рух 10 квітня 2021 року на:
- Алеї Слави в центральному парку культури та відпочинку                              ім. Т.Г. Шевченка (із 07.30 до 10.30);
- пл. Десятого квітня, з просп. Шевченка до пл. Десятого квітня,                            та на прилеглих до площі вулицях (з 09.30 до 12.00).

12. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про заходи з відзначення 77-ї річниці визволення м. Одеси від нацистських окупантів в період карантину.

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



                                                                         Г. Труханов




Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 06.04.2021 р.
№ 233


ПЛАН ЗАХОДІВ 
з відзначення 77-ї річниці визволення м. Одеси від нацистських окупантів 
з дотриманням карантинних обмежень 
 


№
з/п
Назва та місце проведення заходу
Дата та час 
проведення
Виконавці
1.
Покладання квітів до:
- пам’ятника Невідомому матросу;




- стели «Крила Перемоги»
10 квітня 2021 року
10.00
Алея Слави                       
(центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка)

11.00 
пл. Десятого квітня

Жильцов О.С.
Корольов М.В.
Кузнєцов В.В.
Мостовських Н.І.


2.
Покладання вінків та квітів до пам’ятників загиблим воїнам у сел. Дальник та сел. Прилиманське. Хвилина мовчання
09 квітня 2021 року
10.00 – 13.00
Сел. Дальник,
сел. Прилиманське

Омельчук Є.В.
3.
Регата з вітрильного спорту, присвячена Дню визволення м. Одеси від нацистських окупантів
09 – 11 квітня 2021 року
12.00
«Чорноморський яхт-клуб», 
пляж «Отрада», 
траверси №№ 7-9

Пуздрач Р.О.
4.
Мітинг з покладанням квітів до пам’ятника Невідомому солдату
10 квітня 2021 року 
11.00
Сел. Шевченко-3                       
(вул. Рельєфна, 1)

Кондратюк С.А.
5.
Покладання квітів на Меморіалі героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї
10 квітня 2021 року
12.00
(вул. Дача Ковалевського, 150)

Сушков В.М.


6.
Покладання вінків та квітів до Кургану Слави
10 квітня 2021 року
12.00
(Старокиївська дор., 
21 км, сел. Григорівка)

Кондратюк С.А.
7.
Несення Почесної Вахти Пам’яті на Посту № 1 Почесними вартами закладів загальної середньої освіти міста


Квітень 2021 року
Алея Слави 
(центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка)

Буйневич О.В.
8.
Покладання квітів до пам’ятника Ніні Оніловій (1921-1942) з нагоди 100 років із дня народження військового діяча, учасниці оборонних боїв на території України в роки Другої світової війни
10 квітня 2021 року
вул. Олександра Невського, 39

Сушков В.М.
9.
Покладання квітів до пам’ятної дошки Ніні Оніловій (1921-1942) з нагоди 100 років із дня народження військового діяча, учасниці оборонних боїв на території України в роки Другої світової війни

10 квітня 2021 року
(пров. Онілової, 1)

Корольов М.В.
10.
Урочисті привітання учасників визволення м. Одеси від нацистських окупантів 
Протягом квітня
2021 року
Кондратюк С.А.
Корольов М.В.
Омельчук Є.В.
Сушков В.М.
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