Розпорядження
Одеського міського голови
№ 165 від 06.03.2019 р.

Про проведення жіночого авторалі «Одеса-мама» 
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 12 розділу 3 додатка до розпорядження міського голови              від  29 січня 2019 року № 50 «Про затвердження Єдиного плану-календаря спортивних змагань та масових заходів міста Одеси на 2019 рік», враховуючи звернення президента громадської організації «Одеський автомобільний клуб» Шаповалова В.О.: 

1. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради надати організаційну підтримку громадській організації «Одеський автомобільний клуб» у проведенні жіночого авторалі «Одеса-мама»                               у м. Одесі на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє              08 березня 2019 року з 09.00 до 17.00.

2. Затвердити кошторис на проведення жіночого авторалі «Одеса-мама» (додається).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 40 000 (сорок тисяч) грн, зазначених у               пункті 2 цього розпорядження, в межах загальних призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси на 2019 рік по галузі «Фізична культура і спорт» за КПКВКМБ 1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань            з не олімпійських видів спорту».

4. Орієнтовна кількість учасників – 100 осіб.

5. Відповідальний за проведення заходу – Шаповалов Віктор Олександрович. 

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 заходу.          

7. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
7.1. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу. 
7.2. Сприяти перепуску автотранспорту зі сценічним та спортивним обладнанням на Приморський бульвар з 05.00 до 18.00 08 березня 2019 року. 

8. Департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Одеської міської ради надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області для забезпечення організації чергування пожежної машини                              під час проведення заходу.          

9. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради забезпечити виступ Одеського муніципального театру духової музики імені народного артиста України О. Саліка під час відкриття заходу.

10. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одескомунтранс» забезпечити встановлення        біотуалетів, додаткових урн для сміття та належний стан території в місці проведення заходу.

11. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради сприяти широкому висвітленню проведення жіночого авторалі «Одеса-мама».

	12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
 
						        			      Г. Труханов
 
























Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 06.03.2019 р.
№ 165
 
КОШТОРИС 
на проведення жіночого авторалі «Одеса-мама»
 
№
з/п
Найменування статті витрат
Сума
(грн)
1.
Оренда, монтаж та демонтаж парканів
20 000,00
2.
Оренда звукового обладнання 
20 000,00
Всього
40 000,00


 
Керуюча справами                         О. Оніщенко

