Розпорядження
Одеського міського голови
№ 450 від 29.05.2019 р.

Про проведення фестивалю мистецтв 
«Діти – дітям» – «Одеський Хоро-Вод»
 
	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування    в Україні», на виконання пункту 1.6 розділу 1 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII, з метою залучення дітей до кращих зразків світового мистецтва, створення привабливого образу м. Одеси як унікального фестивального та культурного центру України:
 
	1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради спільно                   з комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча музична                   школа № 3 м. Одеси» організувати проведення 30 травня 2019 року фестивалю мистецтв «Діти – дітям» – «Одеський Хоро-Вод» згідно з планом заходів (додаток 1). 
 
	2. Затвердити кошторис на проведення фестивалю мистецтв                    «Діти – дітям» – «Одеський Хоро-Вод» (додаток 2).
 
3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 150 000 (сто п’ятдесят 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 2019 рік.

	4. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Міськзелентрест» забезпечити належний стан території до та після проведення флешмобу «Одеський Хоро-Вод»                      30 травня 2019 року з 16.00 до 18.00 на Театральній площі (біля фонтану).

	5. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради надати запит до департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації для забезпечення чергування машини «швидкої допомоги» та бригади фахівців під час проведення флешмобу «Одеський Хоро-Вод»                             30 травня 2019 року з 16.00 до 18.00 на Театральній площі (біля фонтану).

	6. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до електромережі під час проведення флешмобу «Одеський Хоро-Вод» 30 травня 2019 року           з 15.00 до 18.00 на Театральній площі (біля фонтану).

	7. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення флешмобу               «Одеський Хоро-Вод» 30 травня 2019 року з 16.00 до 18.00 на Театральній площі (біля фонтану).

	8. Комунальному підприємству «Сервісний центр» обмежити роботу фонтана на Театральній площі мінімальним режимом під час проведення флешмобу «Одеський Хоро-Вод» 30 травня 2019 року з 16.30 до 17.30.

	9. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити широке висвітлення інформації про проведення фестивалю мистецтв «Діти – дітям» – «Одеський Хоро-Вод». 
 
	10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


 
Г. Труханов



















Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 29.05.2019 р.
№ 450  



ПЛАН ЗАХОДІВ
з організації проведення фестивалю мистецтв «Діти – дітям» –                        «Одеський Хоро-Вод»


№ з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце 
проведення
Відповідальні
1.
Фестиваль мистецтв
«Діти – дітям» – «Одеський Хоро-Вод»
30 травня 2019 року
11.00
Одеський національний морський університет
(вул. Мечникова, 34)
Маркова Т.Ю.
Тихонова О.П. (за згодою)
2.
Флешмоб «Одеський Хоро-Вод»
30 травня 2019 року
17.00
Театральна площа
(біля фонтану)
Маркова Т.Ю.
Тихонова О.П.
(за згодою)





  
 Керуюча справами		          О. Оніщенко

















Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 29.05.2019 р.
№ 450  



КОШТОРИС
на проведення фестивалю мистецтв 
«Діти – дітям» – «Одеський Хоро-Вод»

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1. 
Оренда звукового обладнання
60 000,00
2. 
Подарунки дітям
45 000,00
3.
Виготовлення друкованої продукції
45 000,00
Всього:
150 000,00


  

Керуюча справами			          О. Оніщенко









