Розпорядження
Одеського міського голови
№ 817 від 22.08.2017 р.       
 
Про проведення Вишиванкового фестивалю
до 26-ї річниці незалежності України
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки громадських ініціатив, організації змістовного дозвілля молоді, популяризації міста Одеси як культурно-туристичного центру України, з нагоди 26-ї річниці незалежності України, беручи до уваги звернення голови організаційного комітету Вишиванкового фестивалю Мажарової Н.В.: 

1. Провести з 23 по 27 серпня 2017 року Вишиванковий фестиваль на Приморському бульварі біля Потьомкінських сходів.
 
2. Затвердити перелік заходів у рамках проведення Вишиванкового фестивалю (додаток 1).

3. Затвердити кошторис на проведення Вишиванкового фестивалю (додаток 2).

4. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради спільно з комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча музична школа   № 4 м. Одеси» сприяти в матеріально-технічному та організаційному забезпеченні проведення фестивалю. 

5. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради  надати необхідне організаційне сприяння у проведенні фестивалю.  

6.  Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 100 000 (сто тисяч) грн, зазначених у пункті 3 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради, відкритий у УДКСУ у м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 2414200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» у бюджеті м. Одеси на 2017 рік.

7. Відповідальна за проведення фестивалю – Мажарова Наталя Вікторівна. 

8. Відповідальній за проведення фестивалю:
8.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 
8.2. Погодити розміщення виставки-ярмарку виробів народних майстрів на Приморському бульварі з Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради.
8.3. Надати до управління реклами Одеської міської ради макети Вишиванкового фестивалю для розміщення соціальної реклами.
8.4. Надати до департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради перелік номерів машин для перепуску на Приморський бульвар з метою монтажу та демонтажу торговельних рядів виставки-ярмарку.  
8.5. Шляхом укладання угоди з комунальним підприємством «Міськзелентрест» забезпечити приведення території у належний санітарний стан під час та після проведення заходів. 

9. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення фестивалю. 

10. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції у місті Одесі Департаменту патрульної поліції: 
10.1. Сприяти перепуску вантажного транспорту з технічним обладнанням на Приморський бульвар для монтажу та демонтажу сценічного обладнання, пристроїв для ярмарку з 16.00 22 серпня до 12.00 28 серпня               2017 року. 
10.2. Організувати супровід колони патрульним автомобілем та здійснення контролю за порядком на дорогах міста під час проведення автопробігу до Дня Незалежності України згідно з пунктом 7 додатка 1 до розпорядження.


11. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест», «Одескомунтранс» забезпечити встановлення додаткових контейнерів для сміття, біотуалетів.

12. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба – „077”)» забезпечити чергування аварійно-рятувальних змін під час проведення фестивалю. 

13. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров`я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машини «швидкої допомоги» та бригади фахівців у місці проведення фестивалю.

14. Управлінню реклами Одеської міської ради надати сприяння у виготовленні та розміщенні соціальної реклами фестивалю.

15. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення обладнання сцени та торгових місць до міської електромережі під час проведення фестивалю. 

16. Комунальному підприємству «Міськзелентрест» забезпечити встановлення лав на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє під час проведення просвітньої програми на літературній та лекторній сцені з 16.00 22 серпня до 22.00 27 серпня 2017 року. 

17. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити широке висвітлення заходу у засобах масової інформації. 

18. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М. 


 
Г. Труханов
 


 							Додаток 1
																	до розпорядження 
міського голови 
																	від 22.08.2017 р. 
№ 817  

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
у рамках проведення Вишиванкового фестивалю

№
з/п
Перелік заходів
Місце проведення
Дата та час проведення

Виставка-ярмарок народних майстрів та українських виробників, дитяча програма, проведення майстер-класів, фотозони
Приморський бул.
23-27 серпня 
2017 року  
10.00-21.00
	

Арт-інсталяція 
Приморський бул., біля пам’ятника Дюку де Рішельє
23-27 серпня 2017 року  
10.00-20.00
	

Розгортання Потьомкінськими сходами                      26-метрового Державного Прапора України
Потьомкінські сходи
23 серпня  2017 року
11.00-12.00
	

Забіг у вишиванках 
Приморський бул., бул. Жванецького
24 серпня 2017 року
06.00-07.00
	

Концертні програми за участю українських гуртів та народних колективів 
Приморський бул., біля пам’ятника Дюку де Рішельє
23, 25 серпня 2017 року 
12.00-22.00
	

Вишиванковий ланцюг. Фіксування рекорду кількості людей у вишиванках                        в м. Одесі 
Пам’ятник  Дюку де Рішельє – Потьомкінські сходи – Морський вокзал
24 серпня 2017 року
13.00-14.30
	

Автопробіг до Дня незалежності України
Приморський бул. – Думська пл. –                    вул. Пушкінська – вул. Ланжеронівська –             вул. Рішельєвська –
пров. Привокзальний – Привокзальна пл. –                                        вул. Середньофонтанська –
вул. Пироговська – просп. Шевченка – пл. Десятого квітня – вул. Академічна –  Французький бул. – Італійський бул. – Привокзальна пл. – вул. Пушкінська – Думська пл. – Приморський бул.
24 серпня 2017 року
16.30-19.00
формування колони
16.00-16.30
	

Публічний масовий диктант з української мови 
Приморський бул., біля пам’ятника Дюку де Рішельє
25 серпня 2017 року
18.00 – реєстрація
18.30 – початок

26 серпня 2017 року
16.00 – оголошення результатів
	

Квест та лекторна програма 
Приморський бул.
25-26 серпня 2017 року 
14.00-18.00
	

Показ колекцій сучасних вишиванок українського виробництва 
Приморський бул., біля пам’ятника Дюку де Рішельє
26 серпня 2017 року
18.00-19.30
	

Акція, присвячена пам’яті загиблих за незалежність України 
Приморський бул., біля пам’ятника Дюку де Рішельє
26 серпня 2017 року
21.00-21.30
	

Конкурс на найкращий бодіарт – вишиванку 
Приморський бул.
27 серпня 2017 року
10.00-16.00
	

Акція «Прапор у небі». Підняття у небо великого Державного Прапора України на повітряних кульках. Закриття фестивалю  
Приморський бул., біля пам’ятника Дюку де Рішельє
27 серпня 2017 року
20.00-21.00



Керуюча справами 															О. Оніщенко


										Додаток 2 
										до розпорядження 
										міського голови
										від 22.08.2017 р.
										№ 817





КОШТОРИС 
на проведення Вишиванкового фестивалю


№
з/п
Найменування статті витрат
Сума, грн
1
Оренда сценічних конструкцій 
100 000,00




Керуюча справами 								О. Оніщенко



