       
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 762 від 20.08.2019 р.


Про проведення Вишиванкового фестивалю до 28-ї річниці незалежності України


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 6.3 розділу 6 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 підтримки громадських ініціатив, з нагоди відзначення 28-ї річниці незалежності України, беручи до уваги звернення голови організаційного комітету Вишиванкового фестивалю Мажарової Н.В.: 

1. Провести з 23 по 26 серпня 2019 року Вишиванковий фестиваль на Приморському бульварі в м. Одесі.
 
2. Затвердити перелік заходів із проведення Вишиванкового фестивалю (додаток 1).

3. Затвердити кошторис на проведення Вишиванкового фестивалю (додаток 2).

4. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради спільно             з комунальною установою «Централізована міська бібліотечна система              для дорослих» сприяти в матеріально-технічному та організаційному забезпеченні проведення фестивалю. 

5. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради надати організаційне сприяння у проведенні Вишиванкового фестивалю.  

6. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 99 988 (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім) грн, зазначених у пункті 3 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на 2019 рік.

7. Відповідальна за проведення Вишиванкового фестивалю – Мажарова Наталя Вікторівна, паспорт серії КМ 492875, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в  Одеській області 30 вересня 2007 року, яка мешкає за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 143, кв. 8, моб. тел.: 0951769080.

8. Відповідальній за проведення Вишиванкового фестивалю:
8.1. Погодити з Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради, управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради розміщення виставки-ярмарку виробів народних майстрів на Приморському бульварі. 
8.2. Погодити з Головним управлінням Державної служби України           з надзвичайних ситуацій в Одеській області схему розміщення об’єктів фестивалю на Приморському бульварі.
8.3. Надати до управління реклами Одеської міської ради макети зовнішньої реклами Вишиванкового фестивалю для розміщення соціальної реклами.
8.4. Шляхом укладення угоди з комунальним підприємством «Міськзелентрест» забезпечити приведення території у належний санітарний стан під час та після проведення заходів.
8.5. Надати до департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради перелік номерів машин для перепуску на Приморський бульвар з метою монтажу та демонтажу сценічного обладнання та торговельних рядів виставки-ярмарку.

9. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити публічну (громадську) безпеку і порядок у місцях проведення Вишиванкового фестивалю. 

10. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:      
10.1. Сприяти перепуску вантажного транспорту на Приморський бульвар для монтажу та демонтажу сценічного обладнання, пристроїв для ярмарку з 09.00 21 серпня до 12.00 23 серпня та з 18.00 26 серпня до 23.00                      28 серпня 2019 року через пункт пропуску «Воронцовський» (Катерининська площа) за окремими заявками. 
10.2. Надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо забезпечення чергування пожежно-рятувальних машин під час проведення Вишиванкового фестивалю. 
10.3. Спільно з Управлінням патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції забезпечити супровід патрульним автомобілем колони під час автопробігу до Дня незалежності України                      24 серпня 2019 року з 16.30 до 18.30 за маршрутом, вказаним у пункті 9 додатка 1. 

11. Управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради спільно з департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради та Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради здійснити заходи щодо недопущення торгівлі алкогольними напоями та обмежити продаж напоїв у скляному посуді в місцях проведення Вишиванкового фестивалю. 

12. 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 у місці проведення Вишиванкового фестивалю (Приморський бул.)  з 12.00 23 серпня до 21.00 26 серпня 2019 року. 

13. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест», «Одескомунтранс» забезпечити встановлення додаткових контейнерів для сміття, біотуалетів              на Приморському бульварі.

14. Комунальному підприємству «Міськзелентрест» забезпечити встановлення лав на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє під час проведення просвітньої програми з 10.00 24 серпня до 22.00 26 серпня 2019 року. 

15. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення обладнання сцени, екрана та торгових місць до міської електромережі під час проведення Вишиванкового фестивалю з 08.00 23 серпня до 23.00 26 серпня 2019 року. 

16. Комунальній установі «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради забезпечити встановлення секцій огорожі на Приморському бульварі біля фестивальної сцени з 10.00 24 серпня до 22.00 26 серпня 2019 року. 

17. Комунальному підприємству «Одесміськелектротранс» надати сприяння організаторам фестивалю в оформленні прогулянкового трамваю в національному стилі в період з 23 по 25 серпня 2019 року. 

18. Управлінню реклами Одеської міської ради  спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради надати сприяння                  у розміщенні зовнішньої реклами в місті.

19. Рекомендувати творчій групі організаторів фестивалю при розробці сценарного плану дотримуватись вимог чинного законодавства України           у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

20. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення Вишиванкового фестивалю до 28-ї річниці незалежності України.

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


 

Г. Труханов
























Додаток 1
																	до розпорядження 
міського голови 
																№ 762 від 20.08.2019 р.


ПЕРЕЛІК 
заходів із проведення Вишиванкового фестивалю


№
з/п
Перелік заходів
Місце проведення
Дата та час проведення
1.
Акція «Патріотичний трамвай»

За маршрутом трамвая № 4
23-25 серпня 2019 року
11.30-17.30
2.
Інтелектуальні квести, просвітні лекції. Традиційні забави та конкурси. Тематичні фотозони
Приморський бульвар 
23-26 серпня 2019 року  
12.00-21.00
3.
Концертна програма та вечори українського кінематографу
Приморський бульвар
23-26 серпня 2019 року  
18.00-23.00
4.
Виставка вишитих робіт майстрів Одещини та майстер-класи з обрядової вишивки
Приморський бульвар
23-26 серпня 2019 року  
10.00-21.00
5.
Виставка-ярмарок народних майстрів та українських виробників
Приморський бульвар 
(центральна алея від пам’ятника  Дюку де Рішельє до пам’ятника          О.С. Пушкіну)
23-26 серпня 2019 року  
10.00-20.00
6.
Майстер-класи з косоплетіння, оригамі, виготовлення вітальних листівок до Дня незалежності України. Квести. Читання українських казок 
 
Приморський бульвар
24-26 серпня 2019 року  
12.00-19.00
7.
Колективне підняття Потьомкінськими сходами 28-метрового Державного Прапора України
Потьомкінські сходи
23 серпня 2019 року  
11.00-12.00
8.
Флешмоб зі свічками та хвилина мовчання із вшанування пам’яті загиблих за незалежність України

Приморський бульвар
23 серпня 2019 року  
20.00-21.00
9.
Акція «Вишиванковий ланцюг»
Потьомкінські сходи, 
Приморський бульвар
24 серпня 2019 року  
13.00-14.30
10.
Автопробіг до Дня незалежності України
Приморський бул. – Думська пл. –                 вул. Пушкінська – 
вул. Ланжеронівська – 
вул. Рішельєвська – 
Привокзальний пров. – 
Привокзальна пл. –                                  вул. Середньофонтанська – 
вул. Пироговська – просп. Шевченка – пл. Десятого квітня – 
вул. Академічна – Французький бул. – Італійський бул. – Привокзальна пл. – вул. Пушкінська – Думська пл. – Приморський бул.
24 серпня 2019 року 
16.30-18.30 
(16.00-16.30 – формування колони,
16.30 – старт,
18.00-18.30 – повернення колони до пам’ятника Дюку де Рішельє)
11.
Масовий диктант з української мови

Приморський бульвар

25 серпня 2019 року 
18.00-19.45
(18.00-18.30 – реєстрація, 
18.30-19.45 – проведення диктанту)
12.
Флешмоб до закриття фестивалю
Приморський бульвар
26 серпня 2019 року 
20.00-21.00



Керуюча справами 														О. Оніщенко































										Додаток 2 
										до розпорядження 
										міського голови
									№ 762 від 20.08.2019 р.






КОШТОРИС
на проведення Вишиванкового фестивалю

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума 
(грн)
1.
Оренда світлового обладнання
33064,00
2.
Оренда сценічного обладнання
66924,00
Всього:                                                                                            99988,00






Керуюча справами 							          О. Оніщенко



