Розпорядження
Одеського міського голови
№ 792 від 14.09.2020 р.




Про проведення Шостого Міжнародного   фестивалю «Золоті скрипки Одеси» 


	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування         в Україні», підпункту 6.2 пункту 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, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з метою організації культурного дозвілля населення, привернення уваги до м. Одеси як унікального культурного центру України:

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради спільно з підпорядкованими установами надати сприяння в матеріально-технічному та організаційному забезпеченні проведення Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси» із 16 по 18 вересня 2020 року згідно з планом заходів (додаток 1). 

2. Орієнтовна кількість учасників – до 500 осіб.

3. Затвердити кошторис на організацію та проведення Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси» (додаток 2).

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 179 000 (сто сімдесят дев’ять тисяч) грн, зазначених                     у пункті 3 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради, відкритий у ДКСУ, м. Київ,         у межах загальних призначень за КПКВКМБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у бюджеті м. Одеси на 2020 рік.

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 концерту «Скрипковий феєрверк» 18 вересня 2020 року з 18.30 до 21.00 у Літньому театрі (Міський сад).

6. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради під час проведення концерту «Скрипковий феєрверк» 18 вересня 2020 року                          в Літньому театрі (Міський сад) спільно з:
6.1. Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку.
6.2. Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області забезпечити чергування аварійно-рятувальної зміни.

7. Управлінню реклами Одеської міської ради спільно з комунальною установою «Одесреклама» Одеської міської ради надати сприяння у розміщенні соціальної реклами Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси». 

8. Рекомендувати організаторам Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси» додержуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

9. Виконавчим органам Одеської міської ради, організаторам Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси» забезпечити дотримання вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» при проведенні заходів Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси».

10. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення               Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси». 

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



Г. Труханов





					Додаток 1
					до розпорядження 
міського голови
					від 14.09.2020р.
					№  792



ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо проведення Шостого Міжнародного фестивалю «Золоті скрипки Одеси»

№
з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце проведення
Відповідальні
1.
Майстер-класи провідних майстрів світової сцени

16-17 вересня
2020 року
(за окремим графіком)
Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат 
імені професора П.С. Столярського
(Сабанєєв міст, 1)
Маркова Т.Ю.
Молдаванов В.В.
Нейченко А.В.
2.
Концерт «Скрипковий феєрверк» 


18 вересня
2020 року
18.30
Літній театр 
(Міський сад)
Маркова Т.Ю.
Нейченко А.В.



Т.в.о. керуючої справами                                                                                                           	      С. Бедрега 
Додаток 2
до розпорядження 
міського голови 
від 14.09.2020р. 
								№ 792 



КОШТОРИС
на організацію та проведення Шостого Міжнародного фестивалю                     «Золоті скрипки Одеси»

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума, 
грн
1.
Оренда звукового обладнання 
49 000,00
2.
Оренда електронного, електромеханічного та електричного обладнання 
35 000,00
3.
Послуги з організації фестивалю 
35 000,00
4.
Послуги зі створення та інтерпретування мистецьких і літературних творів 
30 000,00
5.
Оренда відеоекранів (апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу)
30 000,00
Всього: 
179 000,00


Т.в.о. керуючої справами                                                       	      С. Бедрега






























Вик. Маркова 723-84-73
ЮК 07.09.2020

