




Розпорядження
Одеського міського голови
№ 733 від 28.08.2020 р.


Про відзначення у м. Одесі Дня фізичної культури та спорту України


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», 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», пункту 71 розділу 3 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 відзначення у м. Одесі Дня фізичної культури та спорту України:

	1. Затвердити план заходів із відзначення у м. Одесі Дня фізичної культури та спорту України (додається).

2. Управлінню з фізичної культури та спорту Одеської міської ради забезпечити виконання заходів із відзначення у м. Одесі Дня фізичної культури та спорту України 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».

	3. Орієнтована кількість учасників заходів – 100 осіб.

4. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради надати сприяння у проведенні урочистого вручення муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» у Літньому театрі (Міський сад) 12 вересня 2020 року о 10.00 згідно з пунктом 4 додатка до розпорядження.



5. Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Одеській області забезпечити охорону громадського порядку під час проведення заходу           12 вересня о 12.00 на Приморському бульварі, біля Потьомкінських сходів, згідно з пунктом 5 додатка до розпорядження. 

6. 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 12 вересня о 12.00                     на Приморському бульварі, біля Потьомкінських сходів, згідно з пунктом 5 додатка до розпорядження.

7. Департаменту міського господарства Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одескомунтранс» забезпечити належний стан території в місці проведення заходу згідно з пунктом 5 додатка до розпорядження.

8. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього освітлення «Одесміськсвітло» забезпечити підключення апаратури до електромережі в місці проведення заходу згідно з пунктом 5 додатка до розпорядження.

9. Управлінню реклами Одеської міської ради надати сприяння                         у забезпеченні рекламно-інформаційної підтримки  заходів з відзначення            у м. Одесі Дня фізичної культури та спорту України.

10. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради запросити представників засобів масової інформації та сприяти широкому висвітленню інформації про відзначення в місті Одесі  Дня фізичної культури та спорту України.

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

     


Г. Труханов

Додаток 
до розпорядження
міського голови
№ 733 від 28.08.2020 р.
ПЛАН 
заходів із відзначення у м. Одесі Дня фізичної культури та спорту України 

№
з/п
Назва заходу 

Місце проведення 
Дата та час 
проведення
Відповідальні особи
1.
Кубок Одеської обласної федерації баскетболу 3х3
Спортивний майданчик 
Єврейського молодіжного центру «Гілель» 
(Старобазарний сквер)
05-06 вересня 2020 року
09.30-20.00
Пуздрач Р.О.
Стразов С.О.
(директор комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича»)
2.
Міжнародні змагання з плавання на відкритій воді «Oceanman Odesa-2020»
Пляж «Ланжерон», 7
(ресторан «Причал № 1»)
05-06 вересня 2020 року
07.00-18.00
Пуздрач Р.О.
Шовковська В.В.
(директор громадської організації «Українська федерація «Здоровий спосіб життя»)
3.
Турнір із баскетболу пам’яті  Бориса Давидовича Літвака
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича»
(вул. Пушкінська, 49)
11-13 вересня       2020 року
14.00-20.00
Пуздрач Р.О.
Стразов С.О.
(директор комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича»)
4.
Урочисте вручення муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця»
Літній театр
(Міський сад) 
12 вересня 
2020 року
10.00-12.00
Пуздрач Р.О.

5.
Легкоатлетичний забіг «Вгору Потьомкінськими сходами» серед професійних спортсменів
Приморський бульвар, Потьомкінські сходи
12 вересня 
2020 року

реєстрація учасників:
12.00-13.00

забіг:
13.00-14.00
Пуздрач Р.О.

6.
Офіційне відкриття фінальної стадії серії дитячих тенісних турнірів
Французький бульвар, 85
(товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський Лаун-Теніс Клуб»)
12 вересня 2020 року
12.00-13.00

Пуздрач Р.О.
Семенов Д.Г.
(президент товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський Лаун-Теніс Клуб»)
7.
Турнір із мініфутболу серед молоді 
Стадіон «Спартак»
(вул. Канатна, 79)
12 вересня
16.00-19.00

13 вересня
14.00-18.00
Пуздрач Р.О.
Чистяков М.О.
(директор комунального підприємства
«Стадіон «Спартак»)
8.
Турнір із баскетболу пам’яті  Йосифа Кесельмана

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича»
(вул. Пушкінська, 49)
18 вересня 2020 року
14.00-20.00

19-20 вересня 2020 року
09.00-18.00

Пуздрач Р.О.
Стразов С.О.
(директор комунального позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву імені Літвака Бориса Давидовича»)

		Керуюча справами                                                                                                        		О. Оніщенко 

