Розпорядження
Одеського міського голови
№ 401 від 29.04.2020 р.



Про відзначення Дня молоді
 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування          в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», підпункту 1.4 пункту 1 додатка 2 до Міської цільової програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5472-VII,                                 з метою сприяння реалізації громадсько-патріотичного, творчого та освітнього потенціалу молоді:

1. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, Приморській районній адміністрації Одеської міської ради надати організаційну підтримку Молодіжній раді при Одеському міському голові у проведенні заходів із відзначення Дня молоді.

2. Затвердити план заходів із відзначення Дня молоді (додаток 1).

3. Відповідальна за організацію та проведення заходів – голова Молодіжної ради при Одеському міському голові Шовкун Кристина Ігорівна.

4. Затвердити кошторис на організацію та проведення заходів із відзначення Дня молоді (додаток 2). 

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                     280 000 (двісті вісімдесят тисяч) грн, зазначених у пункті 4 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради в ДКСУ, м. Київ, у межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 1013133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» у бюджеті міста Одеси на 2020 рік.

6. Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради відповідно до укладених договорів перерахувати кошти для оплати витрат                з організації та проведення заходів із відзначення Дня молоді. 

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. 

8. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради:
8.1. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку в місцях проведення заходів.
         	8.2. Забезпечити чергування аварійно-рятувальних змін у місцях проведення заходів. 
         	8.3. Надати запит до Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області щодо забезпечення чергування пожежно-рятувальних машин у місцях проведення заходів.

9. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одескомунтранс» забезпечити встановлення біотуалетів і додаткових контейнерів для сміття в місцях проведення заходів та спільно з комунальними підприємствами «Міськзелентрест», «Міські дороги» забезпечити належний стан території міста до та після проведення заходів.

		10. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення до міської електромережі в місцях проведення заходів. 

11. Рекомендувати відповідальній за проведення заходів додержуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності. 

12. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради надати сприяння                             у розміщенні в м. Одесі афіш з метою анонсування заходів.

13. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити висвітлення інформації про організацію та проведення заходів із відзначення Дня молоді.

14. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Котляра А.І.


                                                                       Г. Труханов
Додаток 1
до розпорядження 
міського голови 
від 29.04.2020 р. 
№ 401

ПЛАН
   заходів із відзначення Дня молоді

№
з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце
проведення
Відповідальні
1.
Відкриті спортивні тренування.
Показові виступи.
Лекторій на пуфах
28 червня 2020 року
12.00-16.00
 Міський сад                   (Ротонда)
Жильцов О.С.
Шовкун К.І.
2.
Виставка громадських організацій координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові
28 червня 2020 року
12.00-16.00
 Міський сад 
Жильцов О.С.
Шовкун К.І.
3.
Ярмарок молодіжних організацій та одеських брендів.
Конкурси, квести, створення муралу.
Святковий концерт, молодіжні виступи
28 червня 2020 року
17.00-23.00
 Міський сад
(Літній театр)                       
Жильцов О.С.
Шовкун К.І.




                Керуюча справами                                                                                                              О. Оніщенко

Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 29.04.2020 р.
№ 401 





КОШТОРИС
на організацію та проведення заходів із відзначення Дня молоді

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума
(грн)
1.
Послуги з організації та проведення заходів із відзначення Дня молоді
280 000
Всього:
280 000




Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко































