Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 705 від 13.08.2018 р.









Про проведення третього міжнародного фестивалю степу «ODESSA TAP  FESTIVAL»  у м. Одесі



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою популяризації міста Одеси як культурно-туристичного центру України, враховуючи звернення директора фестивалю «Одеський Степ Фестиваль»  Останіна О.С.:

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради надати сприяння у проведенні в м. Одесі з 21 по 26 серпня 2018 року третього міжнародного фестивалю степу «ODESSA TAP FESTIVAL» згідно з планом заходів  (додаток 1). 

2. Затвердити кошторис на проведення третього міжнародного фестивалю степу «ODESSA  TAP  FESTIVAL» (додаток 2). 

3. Орієнтовна кількість учасників – 800 осіб.

4. Відповідальний за проведення заходу – Останін Олександр Сергійович. 

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 130 000 (сто тридцять тисяч) грн, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень, затверджених  за КПКВКМБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у бюджеті м. Одеси на 2018 рік. 

6. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест», «Одескомунтранс» забезпечити належний санітарний стан території у місці проведення заходу, встановлення біотуалетів  і  додаткових контейнерів для сміття.

7. Комунальному підприємству «Міськзелентрест» забезпечити  встановлення лав для глядачів у Міському саду 22 серпня 2018 року із 16.00. 

 	8. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення обладнання до міської електромережі  у Міському  саду  22 серпня  2018 року. 

9. 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 відкриття  фестивалю та святкового  концерту  у Міському  саду                    22 серпня  2018 року  з 18.00 до 20.00.

10. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу у Міському саду. 

11. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції дозволити проїзд вантажного транспорту з обладнанням до Міського саду через вул. Дерибасівську із 07.00 21 серпня 2018 року (монтаж сценічного обладнання) до 09.00 23 серпня 2018 року (демонтаж сценічного обладнання). 

12. Управлінню реклами Одеської міської ради надати сприяння у виготовленні та розміщенні соціальної реклами третього міжнародного фестивалю степу «ODESSA  TAP  FESTIVAL».

13. Рекомендувати відповідальному за проведення заходу забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

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

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



                                                                                                    Г. Труханов
	
Додаток 1
до розпорядження 
міського голови 
від 13.08.2018
№ 705

ПЛАН ЗАХОДІВ 
з проведення третього міжнародного фестивалю степу «ODESSA  TAP  FESTIVAL»

№
з/п
Назва заходу
Місце проведення
Дата та час проведення
1.
Проведення майстер-класів
Готель «Мирний»
(Фонтанська дор., 71а)
21-25 серпня 2018 року
10.00-18.00
2.
Відкриття фестивалю  та  святковий концерт
Міський сад
22 серпня 2018 року
18.00-20.00
3.
Чемпіонат України зі степу
Актова зала Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
(Французький бул., 24/26)
25 серпня 2018 року
19.00-21.00
4.
Заключний гала-концерт майстрів степу
Одеська обласна філармонія
(вул. Буніна, 15)
26 серпня 2018 року
19.00




Керуюча справами                                    											 О. Оніщенко





























                                                                                                                                                             
Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 13.08.2018
№ 705
 


 
КОШТОРИС
на проведення третього міжнародного фестивалю степу 
«ODESSA TAP  FESTIVAL»


№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Оренда сценічних конструкцій
50  000,00
2.
Оренда звукового обладнання
40 000,00
3.
Оренда світлового обладнання
40 000,00
                Всього:
130 000,00

 



Керуюча справами                           					     О. Оніщенко


