
 
Про організацію та проведення  
джазового фестивалю  
"Zaporizhzhia Jazzy 2018" 
 
 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Департаменту культури і туризму Запорізької міської ради забезпечити 

організацію та проведення джазового фестивалю "Zaporizhzhia Jazzy 2018" з 

виступами творчих колективів підвідомчих закладів культури 28 - 29 квітня 

2018 року з 12:00 до 21:00 години у парку Металургів та на території Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості, та визнати масовим заходом міського 

значення. 

2. Районній адміністрації міської ради по Дніпровському району 

забезпечити прибирання прилеглих до парку Металургів вулиць до початку, під 

час та після заходів. 

3. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення 

"Запоріжміськсвітло" забезпечити подання необхідної потужності 

електроструму з 12:00 години 27.04.2018 до 08:00 години 30.04.2018 та 

чергування електрика під час проведення заходів. 

4. Комунальному підприємству "Титан" забезпечити прибирання 

території до початку, під час  та після заходів, а також  встановлення та роботу 

15 безкоштовних біотуалетів у парку Металургів та на території Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості та 2 безкоштовних біотуалетів для 

артистів з 09:00 години 28.04.2018  до 30.04.2018 /план розташування буде  

надано окремо/. 

5. Просити Товариство з обмеженою відповідальністю "Умвельт – 

Запоріжжя" забезпечити розміщення 20 додаткових контейнерів для сміття до 

10:00 години 28.04.2018 у парку Металургів та на території Міського палацу 

дитячої та юнацької творчості та своєчасне їх вивезення. 

6. Департаменту освіти і науки міської ради забезпечити проведення 

ремонту парапету на оглядовому майданчику,  до 10.04.2018 спіл та кронування 

дерев на території оглядового майданчика, фарбування задньої стінки на 

костровому майданчику на території Міського палацу дитячої та юнацької 

творчості. 

7. Міському палацу дитячої та юнацької творчості забезпечити 

прибирання території Міського палацу дитячої та юнацької творчості, необхідні 

умови для проведення концертних програм 28.04.2018 та 29.04.2018 у великій 

залі закладу та на відкритих майданчиках біля закладу, а також  підключення до 

мережі електроструму сценічного комплексу, звукової і світлової апаратури, 

світлодіодного екрану.  

8. Комунальному підприємству "Запоріжзеленбуд" забезпечити 

озеленення клумб перед аркою центрального входу до Міського палацу дитячої 

та юнацької творчості та посів трави на  земляних схилах, розташованих з двох 

боків сходових маршів між парком Металургів та Міським палацом дитячої та 

юнацької творчості. 
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9. Комунальному підприємству "Експлуатаційне лінійне управління 

автомобільних шляхів" закінчити ремонт частин під’їзних доріг до Міського 

палацу дитячої та юнацької творчості з боку проспекту Соборний та вулиць 

Лучевої та Скальної.  

10. Просити Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної 

державної адміністрації вирішити питання щодо чергування бригади швидкої 

медичної допомоги під час проведення заходу 28.04.2018 з 12:00 до 21:00 

години  та  29.04.2018 з 12:00 до 21:00 години на площі перед Міським палацом 

дитячої та юнацької творчості. 

11. Управлінню з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської 

ради організувати 28.04.2018 та 29.04.2018 транспортне забезпечення населення 

міста під час проведення заходів. 

12. Просити Головне управління ДСНС України в Запорізькій області 

забезпечити чергування пожежної машини на площі перед Міським палацом 

дитячої та юнацької творчості 28.04.2018 з 12:00 до 21:00 години та 29.04.2018 з 

12:00 до 21:00 години.  

13. Просити Дніпровський відділ поліції Головного управління 

Національної поліції в Запорізькій області забезпечити охорону сценічного 

комплексу, світлодіодного екрану і декорацій з 20:00 години 27.04.2018, а 

також чергування працівників поліції під час проведення заходів 28.04.2018 з 

12:00 до 21:00 години та 29.04.2018 з 12:00 до 21:00 години у парку Металургів 

та на території Міського палацу дитячої та юнацької творчості. 

14. Просити управління Патрульної поліції Запорізької області: 

14.1. Забезпечити 28.04.2018 з 12:00 до 21:00 години та 29.04.2018 з 12:00 

до 21:00 години вільне пересування транспорту по вулиці Богдана 

Хмельницького (від Греблі ГЕС до вулиці Лобановського).  

14.2. Забезпечити  28.04.2018 та 29.04.2018 з 09:00 до 21:00 години 

перекриття руху транспорту: 

- вулиці Скельної в районі будинку №30 по вулиці Лобановського; 

- дорожнього провулку біля будинку №28 по вулиці Лобановського; 

- в'їзду на територію Міського палацу дитячої та юнацької творчості з 

боку Греблі ГЕС . 

14.3. Забезпечити вільний проїзд легкових автомобілів та автобусів 

28.04.2018 та 29.04.2018 за перепустками до місць проведення заходів у парку 

Металургів та території Міського палацу дитячої та юнацької творчості. 

15. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської ради забезпечити широке анонсування заходу. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пустоварова А.І. 

 

 

Міський голова       В.В. Буряк 


