

Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 518 від 18.06.2018 р.







Про проведення фестивалю 
«Хочу до Одеси»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                в Україні», з метою створення привабливого образу м. Одеси як культурного, туристичного та подієвого центру України:

1. Затвердити план заходів щодо проведення з 22 червня по 01 липня 2018 року фестивалю «Хочу до Одеси» (додаток 1).

	2. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради здійснити організацію і координацію проведення фестивалю та відповідно до укладених договорів перерахувати кошти для оплати витрат на його організацію та проведення.

	3. Затвердити кошторис на організацію та проведення фестивалю «Хочу до Одеси» (додаток 2).

	4. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 600 000 (шістсот тисяч) грн на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень, затверджених за КПКВК МБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» у бюджеті  м. Одеси на 2018 рік.

5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції та комунальним підприємством «Одестранспарксервіс» забезпечити проїзд спеціального та вантажного автотранспорту зі сценічним та інсталяційним обладнанням до місць проведення заходів:
- на вулиці Дерибасівській з 09.00 22 червня 2018 року (монтаж сценічного обладнання) до 08.00 25 червня 2018 року (демонтаж сценічного обладнання);
	
	- на вулиці Дерибасівській з боку вул. Катерининської та на Грецьку площу з 07.00 до 21.00 30 червня 2018 року (проїзд ретроавтотранспорту); 
- на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє                      з 06.00 26 червня 2018 року (монтаж сценічного обладнання) до                        08.00 01 липня 2018 року (демонтаж сценічного обладнання);
- на Думській площі біля будівлі Одеської міської ради (проїзд вантажного транспорту) з 10.00 до 23.00 28 червня 2018 року;
 - до території біля скеледрому, уздовж Траси здоров'я (район Французького бульвару) для монтажу та демонтажу сценічного обладнання.
 
	6. Комунальному підприємству «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» забезпечити встановлення турнікетів навколо сцени на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє                               з 10.00 28 червня 2018 року до 23.00 29 червня 2018 року.

	7. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення заходів, а також під час монтажу та демонтажу інсталяцій та сцен.
	
	8. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити встановлення біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття та спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест», «Міські дороги», «Узбережжя Одеси» забезпечити належний стан місць проведення заходів.

	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 проведення заходів.

	10. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до електромережі                     в місцях проведення заходів.

	11. Рекомендувати відповідальним за проведення заходів фестивалю «Хочу до Одеси» додержуватися вимог чинного законодавства України                     у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

	12. Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради сприяти проведенню заходів на пляжах міста.



	13. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії                             з правоохоронними органами Одеської міської ради забезпечити чергування аварійно-рятувальних змін та надати запит до Головного управління               Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області для забезпечення чергування інспекторів у місцях проведення заходів.

	14. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно                                 з комунальним підприємством «Одесреклама» виготовити і розмістити зовнішню рекламу вулицями міста з інформацією про проведення  фестивалю «Хочу до Одеси» та оформити сцену.

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

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



    Г. Труханов


Додаток 1
									до розпорядження 
									міського голови 
									від 18.06.2018
									№  518	

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення фестивалю «Хочу до Одеси»

№
з/п
Назва заходу
Місце проведення
Дата проведення
Відповідальні
	

VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс юних бандуристів «Чарівна бандура»

Конкурсні прослуховування


Гала-концерт переможців
Одеська обласна філармонія 
22-23 червня
2018 року


22 червня 2018 року
14.00-21.00

23 червня 2018 року
10.00-12.00

Маркова Т.Ю.
Долгіх О.В.

	

Фестиваль молоді

Гала-концерт, присвячений святкуванню Дню молоді
Центральні майданчики міста
 
Вул. Дерибасівська,
Міський сад 
22-24 червня 2018 року

24 червня 2018 року
14.00-22.00
Жильцов О.С.
Буйневич О.В.
	

Міжнародний конкурс                               «Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea»

Фінал

Центральні 
майданчики міста


Площа біля пам’ятника                       Дюку де Рішельє
24-30 червня 2018 року



28 червня 2018 року 
19.00-22.00

Маркова Т.Ю.
Савченко Т.І.

	

«Кубок півдня України-2018» 
(сертифікатна виставка собак усіх порід ККУ WKU Рангу САС)

ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(біля естрадного майданчика «Ракушка»)                                             
24 червня 2018 року
10.00-19.00
Овсов С.А.
Пейчева І.Д.

	

V Міжнародний музичний фестиваль «BLACK SEA MUSIC FEST»
Одеська обласна філармонія

Одеська обласна філармонія


Думська площа
25-28 червня 2018 року

25 червня 2018 року
19.00-21.00

28 червня 2018 року 
18.00-19.00

Маркова Т.Ю.
Косяченко І.І.
	

Фестиваль живопису
«Одеса. Історія і сучасність»
Приморський бульвар
(від Думської площі до  пам’ятника Дюку де Рішельє)

ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
(біля естрадного майданчика «Ракушка»)                                             
28 червня 2018 року
12.00-16.00

29 червня 2018 року
12.00-16.00
Маркова Т.Ю.
Фомічова Н.М.
	

Фестиваль німого кіно та сучасної музики «Німі ночі»
Зелений театр
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
28-29 червня 2018 року
21.00-00.30
Маркова Т.Ю.
Мальцева К.Ю.
	

Змагання з плавання на відкритій воді «Чорноморська перлина»
Морська акваторія 
Територія пляжу «Ланжерон»
29 червня 2018 року                      07.00-20.00
Пуздрач Р.О.
Золотько В.Є.
	

Фестиваль «Лавка майстрів –                 made in Ukraine»
Естрадний майданчик «Ракушка»                                             в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка

29 червня – 01 липня 
2018 року
11.00-21.00
Маркова Т.Ю.
Овсов С.А.
	

Благодійний захід 
«Забіг заради миру»
ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка 
біля пам’ятника Т.Г. Шевченку



Естрадний майданчик «Ракушка»                                             


29 червня 2018 року
09.30

01 липня 2018 року
16.30

Маркова Т.Ю.
Овсов С.А.
	

Всеукраїнський фестиваль 
«Зрима пісня України»
Міський сад
29 червня 2018 року
12.00-19.00
Маркова Т.Ю.
Шпак С.В. 

	

Фестиваль творчості дітей та молоді з особливими потребами «Надія є!»
Грецька площа 
29 червня 2018 року
14.00-21.00
Маркова Т.Ю.
Карпішина Н.В.
	

Фестиваль музики різних країн світу «Fusion Fest. Від Бароко                         до Рока!» 

Виступ естонсько-українського фолк-бенду «Свята Ватра»



Площа біля пам’ятника                       Дюку де Рішельє
29 червня 2018 року
17.00-21.00


21.00-22.00
Маркова Т.Ю.
Тимах І.Я.
	

Фестиваль електронної музики «Острів – 2018»
Територія біля скеледрому, район Французького бульвару, уздовж Траси здоров'я

22.00 29 червня – 
19.00 01 липня
2018 року

Половко А.П.
Журавель А.А.

	

Фестиваль близнюків 
Зелений театр
в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка
30 червня 2018 року
11.00 – 12.30
Буйневич О.В.
Орлова О.С.
	

Презентація театрального проекту «Прогулянка Одесою» 
Арт-платформа «Садиба» (Лідерсівський бул., 13)
30 червня 2018 року
20.00-22.00
Маркова Т.Ю.
Лондон М.Б.
	

Фестиваль ретроавтомототехніки «BikeCarsRock’n’Roll»
Вул. Дерибасівська                             (від вул. Катерининської до                                     вул. Преображенської),                    Грецька площа

30 червня 2018 року
09.00-18.00
Маркова Т.Ю
Прокопишин С.С.

	

Фестиваль «Одеса запалює зірки»
Площа біля пам’ятника                       Дюку де Рішельє
30 червня 2018 року
19.00-22.00
Маркова Т.Ю.
Тимах І.Я. 



Т.в.о. керуючої справами                                                                         С. Бедрега
Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 18.06.2018
№  518




КОШТОРИС 
на організацію та проведення фестивалю «Хочу до Одеси» 

№
з/п
Назва послуг
Сума,
тис. грн
1.
Розважальні послуги, пов’язані з танцями та шоу
190,0
2.
Послуги зі створення та інтерпретування мистецьких                 і літературних творів
200,0
3.
Оренда сценічних конструкцій
105,0
4.
Оренда звукового обладнання
45,0
5.
Оренда світлового обладнання
39,0
6.
Оренда відеоекранів
21,0
 
Всього
600,0




Т.в.о. керуючої справами                                                                  С. Бедрега































