Розпорядження
Одеського міського голови
№ 549 від 30.06.2020 р.

Про проведення 19-ї традиційної велосипедної гонки «Меморіал Уточкіна»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування       в Україні», підпункту 1 пункту 4.8 розділу 4 додатка до розпорядження міського голови від 27 січня 2020 року № 34 «Про затвердження Єдиного плану-календаря спортивних змагань та масових заходів міста Одеси                        на 2020 рік», з метою створення привабливого образу м. Одеси як значного спортивного центру України, популяризації здорового способу життя та розвитку велосипедного спорту:

1. Провести 19-ту традиційну велосипедну гонку «Меморіал Уточкіна»     12 липня 2020 року з 08.30 до 12.00 відповідно до маршруту змагань (додається).

      	2. Орієнтовна кількість учасників – 50 осіб.

	3. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Парки Одеси» надати сприяння громадській організації «Південна велосипедна ліга м. Одеси» у проведенні 19-ї традиційної велосипедної гонки «Меморіал Уточкіна».
   
      	4. Відповідальний за проведення заходу – Березовський Олег Вікторович.

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

6. Управлінню патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції: 
6.1. Тимчасово обмежити в'їзд на вул. Маразліївську (від вул. Троїцької до пров. Нахімова) та в’їзд з пров. Сабанського особистого транспорту громадян, крім спецавтотранспорту та промаркованих автомобілів, які беруть участь у змаганнях, 12 липня 2020 року з 08.30 до 12.00.
6.2. Забезпечити проїзд промаркованих автомобілів, які беруть участь     у змаганнях, на вул. Маразліївську (від вул. Троїцької до пров. Нахімова)                 та в’їзд з пров. Сабанського 12 липня 2020 року з 08.30 до 12.30.

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. Організаторам заходу проводити 19-ту традиційну велосипедну гонку «Меморіал Уточкіна» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                                   SARS-CoV-2».

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

10. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення                                  19-ї традиційної велосипедної гонки «Меморіал Уточкіна». 
	
	11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


							        			
                                                                                     Г. Труханов
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Керуюча справами													О. Оніщенко






