Розпорядження
Одеського міського голови
№ 736 від 14.08.2019 р.
 
Про проведення спортивного фестивалю «Всеукраїнські пляжні ігри»
 
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 34 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 популяризації пляжних видів спорту та активного способу життя серед усіх верств населення, враховуючи звернення президента спілки громадських організацій «Спортивний комітет України» Шевляка І.М.:

1. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Узбережжя Одеси» та комунальною установою «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» надати організаційну підтримку спілці громадських організацій «Спортивний комітет України» у проведенні спортивного фестивалю «Всеукраїнські пляжні ігри» з 16 по 18 серпня 2019 року з 09.00 до 19.00 на території пляжу на 14-й станції Великого Фонтану (Центр пляжних видів спорту) та в морській акваторії.

2. Затвердити кошторис на проведення спортивного фестивалю «Всеукраїнські пляжні ігри» (додається).

3. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 81 600 (вісімдесят одна тисяча шістсот) 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 КПКВ КМБ 1115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту».

4. Орієнтовна кількість учасників – 1000 осіб.

5. Відповідальний за проведення та безпеку заходу – Боляк Андрій Анатолійович.

6. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
6.1. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити належну охорону громадського порядку під час проведення заходу.
6.2. Надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області для забезпечення безпеки проведення заходу. 
6.3. Дозволити вільний проїзд на територію проведення заходу вантажного транспорту організаторів фестивалю з обладнанням та матеріалами з 09.00 15 серпня до 19.00 19 серпня 2019 року.
6.4. Дозволити вільний проїзд на територію проведення заходу промаркованого транспорту учасників фестивалю.

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 заходу.

8. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради надати сприяння в організації та контролі торговельної діяльності в місці проведення заходу відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Департаменту міського господарства Одеської міської ради забезпечити належне функціонування централізованого водопостачання, встановлення додаткових урн для сміття та, за потреби, додаткових біотуалетів у місці проведення заходу.

10. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» надати сприяння у підключенні до електромережі у місці проведення заходу з 09.00 15 серпня до 22.00                           18 серпня 2019 року.

11. Комунальному підприємству «Узбережжя Одеси» забезпечити належний санітарний стан території у місці проведення заходу.

12. Комунальній установі «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» забезпечити безпеку проведення змагань.

13. Управлінню реклами Одеської міської ради надати сприяння організаторам заходу у розміщенні сюжетів спортивного фестивалю «Всеукраїнські пляжні ігри» на рекламних площинах м. Одеси.

14. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення спортивного фестивалю «Всеукраїнські пляжні ігри». 
 
15. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.




   Г. Труханов

Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від  14.08.2019 р.
№ 736





КОШТОРИС
на проведення спортивного фестивалю «Всеукраїнські пляжні ігри»

№ з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Оренда трибун, транспортування, монтаж та демонтаж
81 600,00
Всього:
81 600,00



   

     Керуюча справами                                                         О. Оніщенко



