Розпорядження
Одеського міського голови
№380  від 15.05.2019 р.




Про проведення легкоатлетичного спортивно-масового заходу «Одеса Нова Пошта напівмарафон»



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», пункту 21 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», з метою створення привабливого образу м. Одеси як значного спортивного центру України, популяризації здорового способу життя та розвитку марафонського руху:

1. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради спільно з Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради надати організаційну підтримку товариству з обмеженою відповідальністю «НЬЮРАН» у проведенні легкоатлетичного спортивно-масового заходу «Одеса Нова Пошта напівмарафон» 26 травня 2019 року з 08.00 до 15.00. 

2. Затвердити маршрути змагань (додаток 1) та план розташування стартового містечка легкоатлетичного спортивно-масового заходу «Одеса Нова Пошта напівмарафон» (додаток 2).

3. Орієнтовна кількість учасників заходу – 3000 осіб.

4. Відповідальний за проведення та безпеку заходу – Кривенко Максим Володимирович.

5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області:
5.1. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу.
5.2. Забезпечити перепуск вантажного транспорту зі сценічним обладнанням до місця розташування стартового містечка на                                     вул. Дерибасівській з 08.00 25 травня до 20.00 26 травня 2019 року (монтаж та демонтаж сцени та огороджень). 

6. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції:
6.1. Забезпечити тимчасове закриття руху автомобільного транспорту під час проведення заходу згідно з маршрутами змагань.
6.2. Організувати супровід колони спортсменів двома патрульними автомобілями.
6.3. Перекрити в'їзд на вулиці: Дерибасівську, Базарну, Канатну, Пироговську та проспект Шевченка для особистого транспорту громадян, крім спецтранспорту та промаркованих автомобілів і мотоциклів, які беруть участь в організації заходу, з 08.00 до 15.00 26 травня 2019 року.

7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити:
7.1. Встановлення 30 біотуалетів згідно з планом розташування стартового містечка та 14 біотуалетів згідно з маршрутами змагань.
7.2. Наявність додаткових урн для сміття та належний стан території                  в місцях проведення заходу до, під час та після проведення змагань.

8. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
8.1. Надати запит до департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машин «швидкої допомоги» та бригад фахівців під час проведення заходу.
8.2. Забезпечити роботу медичних пунктів та чергування додаткових груп лікарів згідно з маршрутами змагань.

9. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення обладнання сцени до електромережі.

10. Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
10.1. Внести зміни до схем руху громадського транспорту згідно з маршрутами змагань та надати змінені схеми руху організаторам заходу.
10.2. Забезпечити інформування пасажирів шляхом розміщення листівок у пасажирському транспорті, а також на зупинках громадського транспорту напередодні та під час проведення заходу.
10.3. Забезпечити відключення світлофорів згідно з маршрутами змагань.

11. 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 чергування пожежних машин у місцях проведення заходу. 

12. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради надати сприяння організатору у  виготовленні рекламної продукції відповідно до наданих організатором макетів та розміщенні сюжетів на рекламних площинах                    м. Одеси.

13. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради:
13.1. За два тижні до початку змагань розмістити інформацію про обмеження дорожнього руху та про зміни у схемі руху громадського транспорту.
13.2. Забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації про проведення легкоатлетичного спортивно-масового заходу «Одеса Нова Пошта напівмарафон». 

14. Департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради надати сприяння організатору в анонсуванні події серед міст-побратимів для залучення іноземних учасників.

15. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради надати сприяння організатору:
15.1. В організації екскурсії містом для учасників заходу. 
15.2. У забезпеченні музичного супроводу вздовж бігової траси та в марафонському містечку.

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



                                                                                          Г. Труханов
 
Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
від 15.05.2019
№ 380

МАРШРУТИ ЗМАГАНЬ 
легкоатлетичного спортивно-масового заходу «Одеса Нова Пошта напівмарафон»
26 травня 2019 року з 08.00 до 15.00
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Маршрут руху автомобілів супроводу: вул. Дерибасівська – вул. Пушкіська –                     вул. Базарна – вул. Канатна – вул. Пироговська – просп. Шевченка




Схема маршруту 10 км 
«Одеса Нова Пошта напівмарафон» 26 травня 2019 року з 08.00 до 15.00
10 êì.bmp
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Схема маршруту 5 км 
«Одеса Нова Пошта напівмарафон» 26 травня 2019 року з 08.00 до 15.00
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Схеми маршрутів 1 км, 500 м та 100 м 
«Одеса Нова Пошта напівмарафон» 26 травня 2019 року з 08.00 до 15.00
1 êì (1).bmp
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Керуюча справами 									О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 15.05.2019
№ 380

ПЛАН 
розташування стартового містечка міжнародного легкоатлетичного 
спортивно-масового заходу «Одеса Нова Пошта напівмарафон» 26 травня 2019 року
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Керуюча справами						     О. Оніщенко



