Розпорядження
Одеського міського голови
№ 434 від 24.05.2019 р.


Про проведення міжнародних велосипедних гонок «Тур де Рибас» та «Одеса Гран-Прі»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування              в Україні», пунктів 14, 15 розділу 4.8 Єдиного плану-календаря спортивних змагань та масових заходів міста Одеси на 2019 рік, затвердженого розпорядженням міського голови від 29 січня 2019 року № 50, з метою створення привабливого образу м. Одеси як значного спортивного центру України, популяризації здорового способу життя та розвитку велосипедного спорту:

1. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради надати організаційну підтримку громадській організації «Південна велосипедна ліга м. Одеси» у проведенні міжнародних велосипедних гонок   «Тур де Рибас» та «Одеса Гран-Прі» 01 та 02 червня 2019 року з 09.00                       до 12.00 відповідно до маршрутів змагань та плану розташування стартового містечка  (додатки 1, 2, 3, 4).

      	2. Затвердити кошторис на проведення міжнародної велосипедної   гонки «Одеса Гран-Прі» (додаток 5).

3. Міжнародну велосипедну гонку «Тур де Рибас» провести                                із залученням коштів інших джерел.

      	4. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 60 300 (шістдесят тисяч триста) 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 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту».

     	5. Орієнтовна кількість учасників заходів – 500 осіб.

6. Відповідальний за проведення заходів – Березовський Олег Вікторович.

7. 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 (загальний пробіг – 110 км).

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

9. Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції: 
9.1. Забезпечити перекриття доріг та зміну руху автомобільного транспорту 01 та 02 червня 2019 року за маршрутами змагань (додатки 1, 2)    згідно з планом (додаток 4).
9.2. Організувати супровід колони велосипедистів 01 червня 2019 року 6 патрульними автомобілями та 02 червня 2019 року 4 патрульними автомобілями згідно з маршрутами змагань (додатки 1, 2, 4).                            
9.3. Перекрити в’їзд на вул. Ланжеронівську (від вул. Пушкінської                   до вул. Рішельєвської) особистого транспорту громадян, крім спецавтотранспорту та промаркованих автомобілів і мотоциклів, які беруть участь у змаганнях, з 08.00 01 червня 2019 року до 12.00 02 червня 2019 року.
9.4. Забезпечити перепуск вантажного транспорту зі сценічним обладнанням на вул. Пушкінську, між вул. Дерибасівською та                                  вул. Ланжеронівською, 01 та 02 червня 2019 року з 03.00 (монтаж сцен                    та огороджень) до 12.00 (демонтаж сцен та огороджень).
9.5. Забезпечити проїзд промаркованих автомобілів і мотоциклів,                  які беруть участь у змаганнях, вул. Ланжеронівською (від вул. Пушкінської до вул. Гаванної) 01 та 02 червня 2019 року з 08.00 до 13.00.
9.6. Перекрити в’їзд на парковку на розі вул. Гаванної та                       вул. Дерибасівської з 06.00 до 13.00 01 та 02 червня 2019 року.

10. Департаменту міського господарства Одеської міської ради, комунальному підприємству «Міськзелентрест»: 
10.1. Забезпечити встановлення 3 біотуалетів відповідно до плану розташування стартового містечка (додаток 3).
10.2. Забезпечити наявність урн для сміття та належний стан території у місцях проведення заходів.

11. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло»:
11.1. Забезпечити підключення до електромережі в місцях проведення заходів.
11.2. Отримати від громадської організації «Південна велосипедна ліга м. Одеси» генератор для забезпечення безперебійного живлення під час проведення заходів.

12. Комунальній установі «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради:
12.1. Забезпечити відключення світлофорів за маршрутом змагань                    02 червня 2019 року з 09.00 до 12.00.
12.2. Забезпечити звільнення від автотранспорту службової стоянки                   на вул. Ланжеронівській, 1 з метою розміщення автотранспорту організаторів та учасників змагань 01 та 02 червня 2019 року з 09.00 до 15.00.

13. Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради:
13.1. Внести відповідні зміни до схем руху громадського транспорту відповідно до пункту 1 цього розпорядження. 
13.2. Проінформувати населення про зміни у схемах руху шляхом розповсюдження листівок у громадському транспорті та на його зупинках напередодні та під час проведення заходів.
13.3. Забезпечити належний стан дорожнього покриття під час проведення змагань. 
 
	14. Комунальній установі «Служба оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради (Служба» – «077»)» забезпечити чергування бригад оперативного реагування на ключових ділянках маршрутів змагань на випадок виникнення форс-мажорних обставин  (падіння дерева, стовпа, обрив  дроту тощо) 01 та 02 червня 2019 року                   з 09.00 до 12.00. 

15. 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 пожежної машини під час проведення заходів. 

16. Управлінню реклами Одеської міської ради надати сприяння                         у забезпеченні рекламно-інформаційної підтримки змагань.

17. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради:
17.1. За тиждень до початку змагань розмістити інформацію про обмеження дорожнього руху та про зміни у схемах руху громадського транспорту.
17.2. Забезпечити висвітлення інформації про проведення міжнародних велосипедних гонок  «Тур де Рибас» та «Одеса Гран-Прі».  
	
	18. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.    

							        				
								                    Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження 
міського голови 
№ 434 від 24.05.2019 р.






МАРШРУТ ЗМАГАНЬ (ВИЇЗД)
«Тур де Рибас» 01 червня 2019 року з 09.00 до 12.00


Вул. Дерибасівська – вул. Рішельєвська – вул. Велика Арнаутська – вул. Разумовська – вул. Михайла Грушевського – Київське шосе.





Керуюча справами								О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
№ 434 від 24.05.2019 р.





МАРШРУТ ЗМАГАНЬ
«Одеса Гран-Прі» 02 червня 2019 року з 09.00 до 12.00


Вул. Дерибасівська – вул. Ланжеронівська – вул. Рішельєвська –                   вул. Велика Арнаутська – вул. Старопортофранківська – вул. Мала Арнаутська – вул. Лейтенанта Шмідта – вул. Велика Арнаутська –              вул. Пушкінська.




Керуюча справами								О. Оніщенко

Додаток 3
до розпорядження 
міського голови 
№ 434 від 24.05.2019 р.

ПЛАН РОЗТАШУВАННЯ
стартового містечка міжнародних велосипедних гонок «Тур де Рибас» та «Одеса Гран-Прі» 01 та 02 червня 2019 року
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Керуюча справами												О. ОніщенкоДодаток 4
до розпорядження 
міського голови 
№ 434 від 24.05.2019 р.






ПЛАН ЗМІНИ РУХУ 
автомобільного транспорту «Тур де Рибас» та «Одеса Гран-Прі» 
01 та 02 червня 2019 року


	Вул. Пушкінська (ріг вул. Буніна) – вул. Дерибасівська –                               вул. Рішельєвська – вул. Ланжеронівська.





Керуюча справами 								О. Оніщенко										               
Додаток 5
до розпорядження
міського голови
№ 434 від 24.05.2019 р.





КОШТОРИС
на проведення міжнародної велосипедної гонки «Одеса Гран-Прі»

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума 
(грн)
1.
Проживання та харчування учасників 
60 300,00
            Всього:
60 300,00





Керуюча справами                                                                              О. Оніщенко





















 

