
Додаток  

до розпорядження 

міського голови 

від 27.05.2020 

№ 454 

 

ПЛАН 

загальноміських заходів з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей 

в умовах карантинних обмежень 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата та час 

проведення 

Місце 

проведення 

Відповідальні за 

проведення 

1. 

Онлайн-виставка дитячих 

малюнків «Світ очима 

дітей» 

28 травня – 

05 червня 

2020 року 

Офіційний вебсайт департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради: 

www.osvita-omr.gov.ua 

 

Соціальні мережі #Світочимадітей 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

Буйневич О.В. 

2. 

Святково-розважальна 

онлайн-програма «Місто 

мрій»: 

- фестиваль дитячих 

відеороликів; 

- театралізовані вистави; 

- майстер-класи; 

- інтелектуальні ігри; 

- конкурси малюнків; 

- вітальні концерти 

творчих художніх 

колективів; 

- відеоекскурсії; 

- фотофлешмоби 

28 травня – 

05 червня 

2020 року 

 

Офіційні вебсайти 

закладів освіти міста 

 

Fasebook/Instagram/YouTube 

Департамент освіти 

та науки Одеської 

міської ради 

Буйневич О.В. 

 

http://www.don.od.ua/


3. 

Онлайн-галерея дитячих 
творчих робіт «Країна 
дитячих прав» для дітей, 
які перебувають на обліку 
в комунальній установі 
«Територіальний центр 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
Приморського району 
міста Одеси» 

28 травня 
2020 року 

16.00 
 

www.facebook.com/primorskytc 

Департамент праці та 
соціальної політики 

Одеської міської ради 
Китайська О.П. 

4. 
Конкурс дитячих 
малюнків «Зустрічаємо 
літо» 

31 травня 
2020 року 

16.00 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Спеціалізований 

психоневрологічний будинок дитини 

№ 3 «Сонечко» 

(просп. Добровольського, 149/5) 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради 

Якименко О.О. 

5. 
Привітання Парламенту 
старшокласників   
м. Одеси 

01 червня 
2020 року 

 

Офіційний вебсайт департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради: 

www.osvita-omr.gov.ua 
 

www.facebook.com/people/Парламент-
Старшокласників-М-

Одеси/100033391867430 

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради 
Буйневич О.В. 

 

6. 

Онлайн-вікторина для 
учнів «Права людей 
починаються з прав 
дитини» 

01 червня 
2020 року 

10.00-15.00 
 

Офіційний вебсайт департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради: 

www.osvita-omr.gov.ua 

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради 
Буйневич О.В. 

7. 

Урочисте відкриття офісу 

громадської організації 

«Сім’я» 

01 червня 

2020 року 

13.00 

Громадська організація «Сім’я» 

(вул. Слобідська, 49) 

Суворовська районна 
адміністрація 

Одеської 
міської ради 

Кондратюк С.А. 

https://www.facebook.com/primorskytc
http://www.don.od.ua/
http://www.don.od.ua/


8. 

Вручення подарунків 

дітям з обмеженими 

можливостями, 

підопічним районного 

товариства осіб з 

інвалідністю 

01 червня 

2020 року 

 
За місцем проживання дітей 

Суворовська районна 
адміністрація 

Одеської 
міської ради 

Кондратюк С.А. 

9. 

Вручення подарунків 

дітям пільгових категорій 

за сприяння громадської 

організації 

«Пересипчанка» 

01 червня 

2020 року 

 

Громадська організація 

«Пересипчанка» 

(вул. Чорноморського козацтва, 45) 

Суворовська районна 
адміністрація 

Одеської 
міської ради 

Кондратюк С.А. 

10. 

Онлайн-виставка «Діти 
малюють світ» у 
комунальній установі 
«Міська художня галерея»  

01 червня 
2020 року 

www.facebook.com/odessaartgallery7/ 
www.facebook.com/OdessaCT/?epa=SE

ARCH_BOX 

Департамент культури 
та туризму Одеської 

міської ради 
Маркова Т.Ю. 

11. 

Святкові привітання 
«Світ у твоїх долонях» у 
комунальній установі 
«Одеський 
муніципальний  
молодіжний центр» 

01 червня 
2020 року 

www.facebook.com/pages/category/Yout
h-Organization/КУ-Одеський-

муніципальний-молодіжний-центр-
2179206058814153/ 

Департамент 
внутрішньої політики 
Одеської міської ради 

Жильцов О.С. 
 

12. 

Святково-розважальна 

програма  

«Країна сонячна – 

дитинство» 

01 червня 

2020 року 

10.00 

Комунальна установа «Центр 

соціально-психологічної реабілітації 

дітей Одеської міської ради Одеської 

області» 

(вул. Героїв Крут, 12а) 

Служба у справах дітей 

Одеської міської ради 

Нікандрова Ю.Ю. 

13. 

Святкова концертно-

розважальна програма  

«У центрі всесвіту – 

дитина» 

01 червня 

2020 року 

10.30 

Комунальне некомерційне 

підприємство «Спеціалізований 

психоневрологічний будинок дитини 

№ 3 «Сонечко» 

(просп. Добровольського, буд. 149/5) 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради 

Якименко О.О. 

https://www.facebook.com/odessaartgallery7/
http://www.facebook.com/OdessaCT/?epa=SEARCH_BOX
http://www.facebook.com/OdessaCT/?epa=SEARCH_BOX


Комунальне некомерційне 

підприємство «Міський 

спеціалізований будинок 

дитини № 1» 

(пров. Монастирський, 3) 

14. 
Брифінг «Здорові діти – 

наше майбутнє» 

01 червня 

2020 року 

11.00 

Комунальна установа «Одеський 

міський Центр здоров’я» 

(вул. Косовська, 2-Д) 

Департамент охорони 

здоров’я Одеської 

міської ради 

Якименко О.О. 

15. 

Онлайн-вікторина 

«Давайте за руки 

візьмемось!» для дітей 

пільгових категорій, які 

перебувають на обліку в 

комунальній установі 

«Територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Малиновського району 

міста Одеси» 

 

01 червня 

2020 року 

14.00 

Zoom 

Департамент праці та 

соціальної політики 

Одеської міської ради 

Китайська О.П. 

16. 
Святкова онлайн-
програма «Фонтанські 
ноти ХОРОВОДУ» 

01-05 червня 
2020 року 

 

Вебсайт комунального позашкільного 
навчального закладу «Дитяча музична 

школа № 8 м. Одеси»: 
www.musicsoul.od.ua 

 
YouTube/Fasebook 

Департамент культури 
та туризму Одеської 

міської ради 
Маркова Т.Ю. 

https://zoom.us/
http://www.musicsoul.od.ua/


17. 

Онлайн-конкурс дитячої 
творчості «Щасливе 
дитинство» для дітей 
пільгових категорій, які 
перебувають на обліку в 
комунальній установі 
«Територіальний центр 
соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
Київського району міста 
Одеси» 

01-05 червня 
2020 року 

 

www.facebook.com/profile.php?id=10004
9810452309 

Департамент праці та 
соціальної політики 

Одеської міської ради 
Китайська О.П. 

18. 
Щорічна акція 
«Держслужбовці – 
дітям» 

01-10 червня 
2020 року 

 
За місцем проведення заходу 

Керівники виконавчих 
органів Одеської 

міської ради 

19. 

Надання одноразової 
адресної муніципальної 
допомоги дітям із 
багатодітних сімей 

Протягом 
червня 

2020 року 
За місцем проживання дітей 

Департамент праці та 
соціальної політики 

Одеської міської ради 
Китайська О.П. 

20. 

Нагородження грошовими 
винагородами переможців 
ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
навчальних предметів та 
ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої 
академії наук України, які 
посіли І місця  
у 2019/2020 навчальному 
році  
 

Червень 
2020 року 

За місцем проживання дітей 

Департамент освіти 
та науки Одеської 

міської ради 
Буйневич О.В. 

 



21. 

Вручення планшетів 

випускникам 11-х класів 

закладів загальної 

середньої освіти м. Одеси 

з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Червень 

2020 року 
пл. Думська, 1 

Служба у справах дітей 

Одеської міської ради 

Нікандрова Ю.Ю. 

 


