

ПРОЕКТ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження звіту про результати виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки, затвердженої  рішенням Одеської міської ради від 21.12.2007 р. № 2076-V (зі змінами)»



Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України                       «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за виконанням Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2007 р. № 2076-V                 (зі змінами), виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                          «Про затвердження звіту про результати виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2007 р. № 2076-V (зі змінами)» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.



Міський голова									О. Костусєв




Керуюча справами								Т. Герасименко




Додаток 
до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради
від ______________________
№ _______________________


Про затвердження звіту про результати виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі на                  2008-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                 від 21.12.2007 р. № 2076-V                          (зі змінами)



Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю за виконанням Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2007 р. № 2076-V                  (зі змінами), Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про результати виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2007 р. № 2076-V (зі змінами) (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з туризму, розвитку рекреаційного комплексу і міжнародних зв’язків.



Міський голова							О. Костусєв



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами								Т. Герасименко 



Додаток 
до рішення 
Одеської міської ради
від _________________________
№__________________________

ЗВІТ
про результати виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі                 
на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради 
від 21.12.2007 р. № 2076-V (зі змінами)

Основна мета Програми розвитку туризму в м. Одесі на                              2008-2012 роки (далі – Програма) – формування й розвиток у м. Одесі високоефективного й конкурентноздатного туристичного комплексу, що забезпечує широкі можливості для задоволення потреб вітчизняних і закордонних громадян у різноманітних туристичних послугах, розвиток економіки міста, у тому числі збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів, збільшення кількості робочих місць, збереження й раціональне використання історико-культурної спадщини й природного потенціалу, а також формування іміджу Одеси як привабливого туристичного міста.
Пріоритетними завданнями Програми були:
	забезпечення системи нових підходів муніципального регулювання в туризмі, що відповідають соціально-економічним умовам, цілям, принципам і завданням здійснення туристичної діяльності;

створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього і в'їзного туризму;
вжиття заходів з кадрового, науково-методичного, рекламно-інформаційного забезпечення туристичної галузі;
розвиток інфраструктури туризму, розробка комплексу заходів зі сприяння модернізації матеріальної бази туризму, активізації будівництва нових об'єктів;
створення туристичного продукту на території міста на основі ринкових механізмів, використання туристичного потенціалу організацій різних форм власності, збільшення експорту послуг;
забезпечення безпеки туристів;
просування туристичного продукту на світовий ринок туристичних послуг;
забезпечення розвитку малого підприємництва, розвиток об'єктів споживчого ринку й послуг, стимулювання зайнятості населення в області туризму та в обслуговуючій сфері;
створення передумов для забезпечення належного рівня прийому туристів при проведенні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу                  у 2012р.
Інформація щодо фінансування Програми наведена у додатку до звіту  про результати  виконання Програми (додається).

Розвиток туристичної інфраструктури

Діяльність КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси»

5 червня 2012 року відбулось відкриття КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» (далі – КП «ТІЦ м. Одеси»), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, 2.
У серпні 2012 року відбулось відкриття філії КП «ТІЦ м. Одеси» на території курортно-пляжного комплексу «Аркадія».
Також на базі головного офісу КП «ТІЦ м. Одеси» відкрито відділ туристичної інспекції, однією з функцій якого визначено виявлення готелів, апартаментів та/або інших місць тимчасового проживання, які не є платниками туристичного збору. 
Станом на 01.01.2013 р. підписано 10 договорів з готелями, апартаментами та/або іншими місцями тимчасового проживання, які раніше не виплачували туристичний збір. Рішення про введення туристичного збору було прийнято Одеською міською радою 31.01.2011 р. 
Представники управління культури та туризму Одеської міської ради  сприяли впровадженню в податкову систему міста нового збору для туристів (туристичного збору), а також взяли участь у громадських слуханнях щодо роз’яснення процедури сплати туристичного збору для представників готельної інфраструктури міста.
За даними Державної податкової інспекції Одеської області у 2011 р. надходження до бюджету м. Одеси від сплати туристичного збору склали 1600,00 тис.грн; у 2012 р. – 2588,99 тис.грн, що на 988,99 тис.грн більше в порівнянні з попереднім роком.
Туристичний інформаційний центр постійно розвивається і вдосконалюється (протягом короткого часу після відкриття поруч з туристичним центром встановлено лавку з безкоштовною зоною Wi-Fi).
1 серпня 2012 року вперше на Україні була презентована безкоштовна «гаряча» туристична лінія «123». Це унікальний проект в рамках діючої довідкової служби по всій Україні. Мета проекту – надання відповіді туристам та мешканцям міста Одеси на будь-яке питання російською, українською, англійською та німецькою мовами, набравши короткий               номер «123» з міського або мобільного телефону.

Удосконалення вулично-шляхової мережі

З метою удосконалення вулично-шляхової мережі виконавчими органами Одеської міської ради здійснено низку заходів, зокрема: 
- за ініціативою управління культури та туризму Одеської міської ради у 2012 році розроблено 4 покажчики для їх подальшого встановлення в центральній частині міста; 
- інспекцією з благоустрою міста Одеської міської ради згідно зі зверненнями на підставі нормативно-правових актів, які регулюють порядок видачі документів дозвільного характеру, надані дозволи для проведення земельних робіт зі встановлення рекламно-інформаційних знаків, інформаційних щитів та плакатів з туристичним маркуванням уздовж основних транспортних магістралей, у громадсько значущих місцях, поблизу об’єктів екскурсійного показу;
- управлінням реклами Одеської міської ради велася робота щодо формування іміджу м. Одеси як привабливого туристичного міста шляхом розміщення відповідної соціальної реклами.
	Протягом 2012 року управлінням реклами Одеської міської ради спільно з КП «Одесреклама» організовано роботу щодо розміщення соціальної реклами «Добро пожаловать в Одессу» на рекламних конструкціях типу «сіті-лайт» у кількості 60 шт., стаціонарних щитах –                   15 шт., скролерах – 15 шт. у межах території міста.
Крім того, організовано роботу щодо розміщення на будинку Одеського музею морського флоту банерів із соціальними сюжетами (карта фестивалів, логотип міста, соціальна реклама «Добро пожаловать в Одессу»).

1.3. Покращення послуг з перевезень

Управлінням культури та туризму Одеської міської ради спільно з департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради ініційовано створення чотирьох спеціалізованих стоянок для парковок екскурсійних автобусів (вул. Ланжеронівська, Лідерсовський бул., пл. Катерининська, пл. Соборна). Згодом організований «круглий стіл» з представниками туристичної галузі міста, в рамках якого учасники ознайомлені з механізмом відведення вищезазначених стоянок і умовами їх експлуатації.
Запущено пілотний проект «Трансферний маршрут на шатл-басах з Морського вокзалу до центру міста» для підвищення комфортних умов перебування у місті круїзних туристів. Проект передбачає організацію трансферу пасажирів між Морським вокзалом та Катерининською площею.
Департаментом транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради відповідно до проведених обстежень вживалися необхідні заходи щодо запровадження  змін у схемах організації дорожнього руху вулицями міста.

1.4. Розвиток об’єктів туристичної індустрії (готелів, об'єктів громадського харчування, конференц-залів та ін.)
Останніми роками кількість установ короткочасного проживання в місті значно зросла, що свідчить про те, що туризм в Одесі розвивається і набирає все більших обертів. 
На даний час у місті можливе розміщення туристів у номерному фонді 160 готелів та інших місць тимчасового проживання із загальним обсягом 8810 ліжко-місць. Загальна кількість готелів за період 2005-2012 рр.                         зросла в 5 разів або на 128 готелів, кількість ліжко-місць – у 2 рази або на 4650 ліжко-місць. Темп приросту кількості приїжджих, які обслуговувалися підприємствами готельного господарства м. Одеси, за період 2009-2011 рр. склав 12% Інформація наведена згідно з даними Головного управління статистики в Одеській області.
Управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради складена електронна карта міста, яка включає наступні об'єкти туристичної інфраструктури: готелі, пансіонати, будинки відпочинку, пам'ятні місця, пам'ятки, об'єкти транспорту, зв'язку, культури, спорту та інші об'єкти, привабливі для туристів. Крім того, карта містить інформацію про забудовників, місцезнаходження об'єктів, стан документації (будівництва), графічні проектні матеріали (загальний вигляд, генеральний план). 
Також управління проводило роботу з розробки демонстраційних матеріалів про Одесу в період підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, в яких також представлена інформація стосовно об'єктів туристичної інфраструктури.
Управління архітектури та містобудування Одеської міської сприяло у виділенні земельних ділянок, в рамках повноважень розглядало питання вибору земельних ділянок, їх відчуження, а також за запитами землевпорядних організацій надавало висновки щодо відведення земельних ділянок, у тому числі по туристичним об'єктам.
За звітний період управлінням надано висновки з проектної документації для будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту) готельних об'єктів. З набранням чинності Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» управлінням видаються містобудівні умови і обмеження для розробки проектної документації та забудови земельних ділянок за даними об'єктами. У числі найбільш значущих об'єктів можна відзначити готелі «Красний» («Брістоль»), «Велика Московська», «Спартак» по Французькому бульвару, 17 (підготовлена документація), «Турист» («Зимовий») по вул. Генуезькій, 24-а, «Чорне море» по                         вул. Рішельєвській, 59 (реконструкція), готельний комплекс Міжнародного аеропорту «Одеса», «Грантек» по вул. Піонерській, 28, «Фредерік Коклейн» по пров. Некрасова, 7; Французькому бульвару, 60; пров. Чайковського, 10, «Аркада» на 8-й ст. Великого Фонтану. 
Одним із напрямків формування привабливого образу Одеси є робота з поліпшення якості міського середовища, благоустрою та озеленення територій загального користування, ремонту та реставрації фасадів історичних будівель. У зв'язку з цим управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради була проведена робота з впровадження нових дизайнерських рішень, підготовлені необхідні документи для встановлення пам'ятників, скульптурних композицій та пам'ятних знаків: «Засновникам Одеси», видатному актору Висоцькому В., письменнику Бабелю І., герою Шипки, генералу Радецькому Ф.Ф., великому російському полководцю, засновнику порту та міста Одеси, генералісимусу                          Суворову О.В., «Замочки любові», Стіву Джобсу, «Дітям війни», «Партизанам-підпільникам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», Олександрівської колони в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка (реставрація), «Туристичний логотип м. Одеси» та ін. Впроваджувалися нові типи малих архітектурних форм. 
При проектному забезпеченні і технічному контролі управлінням проведена реконструкція та благоустрій Приморського бульвару, Міського саду, Театральної площі, Соборної площі, Кримського бульвару,                      просп. Академіка Глушка в районі 7-ї ст. Люстдорфської дороги, Олександрівського проспекту, пляжних комплексів в районі пляжу «Отрада» і 16-ї ст. Великого Фонтану. Спільно з КП «Одеспроект» розроблено                  проекти благоустрою скверу Космонавтів, ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка,                             скверу спорткомплексу «Олімпієць», парку в азербайджанському стилі                      на 4-й ст. Великого Фонтану; зелених зон на честь міст-побратимів Одеси та ін. Ремонт і реставрація фасадів історичних будівель – пам'яток архітектури та містобудування, здійснювались згідно з паспортами оздоблення та фарбування фасадів будівель, затверджених управлінням у встановленому порядку. Всього за період реалізації Програми відреставровано понад                   300 фасадів.

Згідно з інформацією, наданою управлінням розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, організовано біля                       70 ярмарків з реалізації сільгосппродукції виробників Одеси та Одеської області, у т.ч. на виконання розпорядження міського голови від 18.10.2011р.              № 1773-01р організований ярмарок по просп. Добровольського, 114.
Вживалися заходи з метою  постачання продукції до торговельних мереж міста, виробникам пропонувалася інформація про торговельні мережі,  зацікавлені у реалізації того чи іншого товару.
У 2012 р. відкрито більше 50 нових об'єктів торгівлі, серед них торговельно-розважальний комплекс «City Center» площею більше                         ніж 40000 кв.м, супермаркети «Таврія-В», торговельні центри «Копійка», «Веснянка», «Метро», «Смарагд», «Мій будинок» та інші об'єкти торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг. 
Поліпшилася організація діяльності підприємств роздрібної торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг. Супермаркети, об'єкти громадського харчування і сфери послуг, магазини в центральній частині міста і центрах районів обладнані платіжними терміналами для здійснення розрахунку пластиковими картками та куточками покупців, в яких розміщена інформація про суб'єктів господарювання, книги відгуків, копії нормативних документів, які визначають правила торгівлі і торговельного обслуговування населення.
Проводилася робота з актуалізації відкритого електронного реєстру всіх об'єктів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг на базі електронної карти міста «Мапстер» (дозволяє контролювати розміщення тимчасових споруд для торгівлі).
Управління проводило заходи щодо захисту прав споживачів (здійснювало перевірки суб’єктів господарювання, надавало консультації як споживачам, так і суб’єктам господарювання, брало участь у досудовому та судовому розгляді питань щодо захисту прав споживачів). На виконання доручення голови Одеської обласної державної адміністрації від 15.02.2012р. № Д/01/06-16/2 працівниками управління здійснювався моніторинг суб’єктів господарювання у сфері ресторанного господарства на предмет виконання державних вимог та стандартів. У 2012 році управлінням проведено                           68 перевірок, за результатами яких складено 57 адміністративних протоколів (ст. 155 КУ про АП – порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю). Розглянуто             415 звернень споживачів.
Управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради проводилась всебічна робота з підтримки інвестиційних проектів, що реалізуються в місті Одесі, в тому числі тих, які сприятимуть розвитку туристичної галузі. Розроблений та затверджений порядок роботи виконавчих органів Одеської міської ради з інвесторами (розпорядження міського голови від 15.05.2012 р. № 442-01р «Про порядок роботи виконавчих органів Одеської міської ради з інвесторами»). Підготовлено та затверджено перелік пріоритетних інвестиційних проектів. 
Постійно проводилася робота з оновлення переліку інвестиційних проектів м. Одеси, які перебували на стадіях розробки, проектування та реалізації. Дана інформація щомісяця надавалася до департаменту економічного розвитку та торгівлі Одеської облдержадміністрації.
Для підприємців міста та потенційних інвесторів розроблений та функціонує  інвестиційний портал м. Одеси http://www.investinodessa.org/, метою  якого є інформування потенційних інвесторів та підприємців про інвестиційні та виробничі можливості міста, особливості ведення бізнесу та інвестування в місті, законодавчу базу. Крім того, на сайті розміщена наступна інформація: каталоги муніципальних та бізнес-проектів, вільні приміщення, реєстр земельних ділянок міста, а також об’єкти незавершеного будівництва, що потребують інвестицій, та наукові розробки для комерційного впровадження. Проводилася робота з удосконалення дизайну та інформаційного оновлення Інтернет-порталу.
Налагоджена співпраця з Фондом «Східна Європа» з метою впровадження в м. Одесі механізму публічно-приватного партнерства шляхом розробки та презентації потенційним інвесторам концепції інвестиційного проекту «Музей під відкритим небом «Куточок старої Одеси», метою якого є залучення ресурсів приватного бізнесу на реалізацію інфраструктурного проекту культурно-туристичної сфери міста.
При розробці містобудівної документації та доопрацюванні проекту нового Генерального плану міста Одеси передбачено розміщення на територіях, найбільш придатних для реалізації інвестиційних проектів: 
- житлових та громадських комплексів; 
- об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури;
- підприємств промисловості, транспорту, зв’язку, будівельної індустрії, технопарків;
- об’єктів культури, освіти, охорони здоров’я, туризму, спорту, курортно-рекреаційного та оздоровчого призначення.
Управлінням у 2012 році надано сприяння в організації проведення презентації інноваційних розробок одеських винахідників – членів Інноваційної палати України на міжнародній спеціалізованій виставці «Електроніка та енергетика», яка проходила в м. Одесі 12-14 вересня                      2012 року.

Просування туристичного продукту

Просування туристичного продукту за допомогою Інтернет-ресурсів
Створено та підтримувався в актуальному стані офіційний туристичний сайт міста Одеси «Одеса туристична» www.odessatourism.in.ua.
Туристичний сайт міста забезпечує спрощений доступ до інформації, необхідної туристам та мешканцям міста.
На сайті можна ознайомитися з інформацією про туристичну інфраструктуру міста, а саме про готелі, музеї, театри та інші суб'єкти туристичної діяльності, а також з іншою інформацією, необхідною для туриста.
Крім того, просування туристичного продукту м. Одеси здійснювалося в соціальних мережах, зокрема створена та постійно підтримується в актуальному стані Інтернет-сторінка Туристичного інформаційного центру  м. Одеси в соціальній мережі www.facebook.com (лінк – http://www.facebook.com/TourInOdessa?ref=stream).
Управлінням постійно готувалася та надавалася інформація про туристичний потенціал міста для розміщення на Інтернет-порталі http://visittoukraine.com. 

Просування туристичного продукту за допомогою реклами
У рамках відкриття КП «ТІЦ м. Одеси» у 2012 р. відбулася презентація нового туристичного логотипу м. Одеси. 
Управлінням культури та туризму Одеської міської ради проведені переговори з ведучими дизайнерами стосовно розробки туристичного логотипу. Студією Артемія Лєбєдєва створено туристичну емблему Одеси: автором об'єднано якір, серце, хвилі, силу, маяк, а також амфору – символ культури. На замовлення також розроблено Бренд-бук – підібрані фірмові шрифти і кольори, а також складені правила оформлення сувенірної продукції, елементів міського дизайну. Крім того, протягом звітного періоду проводилася робота з просування бренду м. Одеси.
Щорічно за звітний період проводились презентаційні тури для представників ЗМІ, за результатами яких інформація про місто та туристичні ресурси Одеси відображалася на сторінках всеукраїнських та міжнародних періодичних видань, зокрема в журналах «Міжнародний туризм», «Welcome to Ukraine», «Наталі», «Большая прогулка», «Мандри», «Мир отдыха»; газетах «Сегодня», «Аргументы и факты», Інтернет-порталі www.turmir.com.
Крім того, за результатами проведених переговорів у червні 2012 року Одесу відвідали представники декількох німецьких журналів, які зробили публікації про місто для німецької преси.
Надано організаційну та методичну підтримку телекомпанії «Живые новости» в зйомках циклу розважально-пізнавальних програм «Хочу знать» с Михаилом Ширвиндтом – виходить щодня на вищевказаному каналі о 16.20 і має хронометраж 26 хв. ефірного часу. Кожна передача складається з декількох сюжетів, що розповідають про цікаві та незвичайні факти різних регіонів.
Також надано організаційну та методичну підтримку  телеканалу «Моя планета» (м. Москва, Російська Федерація) для зйомок проекту «Людина дощу». Мета проекту – висвітлити інформацію про відомі курорти після закінчення туристичного сезону, розповісти про їхню історію, знаменитих відвідувачів та ін.
Підготовлено 26-хвилинний фільм про зимову Одесу, трансляція якого відбулася в країнах СНД у лютому 2012 року.
У 2012 році розміщено 2 статті у бортових виданнях українських авіаліній, а також у журналі «Skylife» компанії «Турецькі авіалінії» з метою популяризації самобутності м. Одеси, її історії та культури як на території України, так і за кордоном.

Виготовлення поліграфічної продукції

Протягом звітного періоду розроблені та роздані туристичні карти центру  міста, які розповсюджувались в аеропорту, на морвокзалі, в закладах тимчасового проживання, в санаторно-курортних закладах, на виставкових заходах тощо.
Управлінням культури та туризму Одеської міської ради проведена робота, спрямована на відновлення випуску інформаційного буклету "Odessa in your pocket", та досягнуто домовленості щодо включення реклами Одеси до інформаційних буклетів міст Львова та Києва, також опубліковані  матеріали  про туристичний потенціал міста у двох випусках інформаційного бюлетеня.
	У рамках промоції міста Одеси за кордоном управлінням культури та туризму Одеської міської ради розроблені нові туристичні продукти, теми та каталог туристичних турів.
	У 2012 р. розроблено макет, виготовлено та тиражовано рекламно-інформаційний довідник про туристичний потенціал Одеси російською та англійською мовами. 
Управлінням культури та туризму Одеської міської ради за рахунок залучених коштів розроблена та надрукована рекламна продукція (флаєри, листівки, каталог «Odessa more empressions»).
За підтримки компанії «Пласке» розроблений та надрукований календар подій на 2012 рік, нові карти центру міста і листівки Одеської тематики.	
Згідно з інформацією департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради надано необхідне сприяння для розміщення у 2009 та 2012 роках в інформаційно-аналітичному виданні «Вісник МАМ» тематичних статей про м. Одесу.
У 2011 році зазначеним департаментом організовано розміщення на офіційному сайті міста-партнера Санкт-Петербургу інформаційних статей стосовно культурної та економічної сфери нашого міста та його туристичного потенціалу. 
На виконання доручення першого заступника міського голови департаментом міжнародних зв’язків Одеської міської ради підготовлені пропозиції щодо розробки подарункового презентаційного органайзера-тижневика (із врахуванням інформації стосовно туристичної привабливості нашого міста), який на теперішній час знаходиться на погодженні у заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедреги С.М.

Крім того, з метою покращення іміджу Одеси, поширення позитивної інформації про місто за сприяння управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради у 2012 році забезпечена участь м. Одеси в:
- конкурсі обміну кращими практиками Ради Європи на тему «Відродження прибережних міст Європи», за результатами якого місто вийшло у фінальний етап відбору, внаслідок чого нагороджено сертифікатом за реалізацію кращої практики;
- конкурсі кращих практик у рамках програми Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні» з практикою «Створення централізованої міської геоінформаційної системи». Одеська міська рада вийшла у фінал;
- публікації інформації про кращі практики міста у збірнику Асоціації міст України «Кращі практики місцевого самоврядування».
Представники управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради з метою презентації інвестиційного потенціалу міста постійно брали участь в національних та міжнародних іміджевих заходах – 6-7 вересня 2012 року презентували інвестиційний потенціал міста на                        II Міжнародному інвестиційному форумі в м. Севастополі.
До ТОВ «МАМ-Континент» (м. Москва, Російська Федерація), створеного Міжнародною Асамблеєю столиць та крупних міст (далі – МАМ), надана інформація стосовно інвестиційних проектів та промислових можливостей підприємств м. Одеси з метою просування продукції одеських виробників серед міст – членів МАМ (країни СНД), та залучення інвестицій у місто.
Про інвестиційний потенціал та інвестиційні проекти, наукові розробки міста проінформовані муніципалітети міст Самсун (Туреччина), Ростов-на-Дону (Російська Федерація), Александрія (Єгипет), Нью-Йорк (США), а також Торговий відділ Посольства Австрії в Україні, Асоціація сприяння розвитку та співпраці «Ізраїль – Україна та інші країни СНД».
У 2011 та 2012 роках для розповсюдження на щорічних Рішельєвських академічних читаннях підготовлені та надані до Одеської обласної державної адміністрації презентаційні матеріали (диски) про економічний потенціал              м. Одеси. 
Економічний потенціал міста презентовано під час Днів Швеції в Одесі (в рамках заходу відбулась презентація економічного та інвестиційного потенціалу міста, а також організовано бізнес-зустрічі одеських та шведських підприємств (7-8 квітня 2011 року, м. Одеса) і візиту керівного складу Міністерства іноземних справ України та голів іноземних дипломатичних представництв в Україні (3 червня 2011 року, м. Одеса).
Управлінням економіки, промисловості та інвестицій Одеської      міської ради щорічно проводився збір інформації та формувався                   єдиний календарний план виставково-ярмаркових заходів у м. Одесі.                Для інформування та ознайомлення мешканців міста, бізнес-кіл, підприємств дана інформація розміщується на офіційному сайті http://www2.odessa.ua/ua/essential/38898/.

2.4. Робота с представниками туристичного бізнесу
У 2012 році до Всесвітнього дня туризму на базі КП «ТІЦ м. Одеси» розпочала свою роботу асоціація «Туризм Одеси», покликана створити вигідні бізнес-умови для різних підприємств і служб міста так чи інакше пов'язаних зі сферою туризму.
Асоціація «Туризм Одеси» заснована КП «ТІЦ м. Одеси» і декількома туристичними підприємствами Одеси.
Головною метою створення даної громадської організації є об'єднання всіх учасників туристичного ринку м. Одеси з метою проведення грамотної маркетингової політики та просування бренду Одеси у світі, а також об'єднання підприємств галузі туризму.
З метою реалізації заходів, спрямованих на підтримку малого підприємництва в місті, затверджено Програму підтримки малого підприємництва в місті Одесі на 2012-2013 роки (рішення Одеської міської ради від 23.12.2011 р. № 1629-VI). Метою вказаної Програми є підтримка малого підприємництва, в тому числі і в галузі туризму, усунення зайвих адміністративних бар’єрів на шляху його розвитку та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність. 
Подальше створення та підтримка сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого підприємництва є одним з пріоритетів у роботі управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради.

Створення системи міжнародних та міжрегіональних зв’язків

3.1. Організація та проведення Днів Одеси в інших містах України, Росії та Європи з метою ознайомлення з культурним та туристичним потенціалом Одеси мешканців та провідних туроператорів цих міст
У зв'язку з тим, що великою популярністю у туристів користуються «Комбіновані тури», проводилася робота зі встановлення контактів і зв'язків з іншими українськими та зарубіжними містами.
У 2012 р. стартував проект «Одеса їде в гості», спрямований на просування Одеського продукту в інших містах. 
У травні 2012 року до м. Львова відряджено делегацію на чолі з міським головою Костусєвим О.О. (до складу делегації увійшли понад                  100 спортсменів, художників, музикантів та інших представників одеської інтелігенції). 
У вересні 2012 року в рамках програми «Одеса їде в гості» відбулася презентація міста на міжнародній арені, а саме у м. Марселі (Франція), в ході якої були налагоджені культурні та суспільні зв’язки з містом-побратимом.
У листопаді 2012 року в рамках програми «Одеса їде в гості» відбулася поїздка до м. Хайфа (Ізраїль).

3.2. Організація конгресів, конференцій та програм-презентацій, які  сприятимуть розвитку туризму в м. Одесі
Управлінням культури та туризму Одеської міської ради щорічно надавалася підтримка в організації та проведенні міжнародної конференції "Black Sea Cruises", спрямованої на поліпшення умов обслуговування круїзних суден у портах Чорного моря; вимог круїзних ліній до берегового обслуговування в регіоні тощо. 
Управління виступило співорганізатором «XIII Конгресу Всесвітньої асоціації російськомовної преси» в місті Одесі.
З метою розвитку сфери туризму м. Одеси протягом звітного періоду представники Одеської міської ради брали участь у наступних заходах: 
	конференції міст-побратимів м. Гданська (Польща);

конференції туристичних міст "Гостинне місто" у м. Ялті, підписанні меморандуму про створення Ради міст;
міжнародній туристичній конференції "Перемагай з Левом" (Львів);
зустрічі представників туристичних міст, організованій Національною радою з туризму та курортів;
	бізнес-форумі «Україна-Кіпр: нова ера економічних відносин».                   У рамках форуму організована та проведена тематична сесія «Туризм на Кіпрі та Україні», де були розглянуті питання щодо введення режиму «про-віза» для громадян України, прямого рейсу з Одеси, різноманітності кіпрських курортів, тематичних поїздок Кіпром та ін. Крім того, в рамках зазначеного заходу до Всесвітнього дня туризму управлінням культури та туризму Одеської міської ради нагороджені представники туристичного бізнесу м. Одеси, а саме туристичних агентств, екскурсоводів, культурних центрів;
	засіданні Комітету з подорожей та туризму Європейської бізнес асоціації «Перспективи використання публічно-приватних партнерств для покращення туристичної інфраструктури міст», на якому начальник управління культури та туризму Одеської міської ради Маркова Т.Ю. провела презентацію проекту «Музей під відкритим небом «Куточок старої Одеси» (квітень 2012 року, м. Київ);
	Міжнародній Асамблеї туристичного бізнесу (щорічно у травні) та Одеському туристичному фестивалі (2011-2012 рр.);
	Міжнародному Чорноморському туристичному форумі «Перспективи розвитку чорноморського туризму і створення туристичного бренду Чорного моря» (м. Ялта, Автономна Республіка Крим);
	форумі державно-приватного  партнерства з обговорення можливостей та перешкод у впровадженні проектів державно-публічного партнерства як дієвого механізму розвитку комунальної інфраструктури та підвищення якості надання муніципальних послуг населенню (м. Львів);
Міжнародному семінарі, присвяченому сучасним тенденціям розвитку міського туризму (7 грудня 2012 року, м. Одеса). Семінар був проведений за ініціативи управління культури та туризму Одеської міської ради спільно з асоціацією «Туризм Одеси».
У роботі Міжнародного семінару взяли участь 70 експертів у сфері туризму міста Одеси, крім того до роботи семінару були залучені міжнародні експерти із Сербії, Австрії та Німеччини. 
Також проведено переговори з великими туристичними і круїзними компаніями, такими як "Sea Dream", "Pullmantur", "Royal Carribean", "Inflot", "Seatrade", щодо залучення круїзних суден в порти Чорного моря, у тому числі до м. Одеси.
Крім того, протягом звітного періоду управлінням культури та туризму Одеської міської ради проведена низка заходів, у рамках яких відбулися переговори з:
	компанією 1 Avista Reisen щодо співпраці, розробки і просування нових туристичних маршрутів (планується новий туристичний маршрут з візитом до Криму і Одеси);

турецькою групою компаній «Maritime trading and shipping agency Ltd» стосовно перспектив розвитку співробітництва в галузі туризму та рекреації (м. Стамбул, Туреччина);
експертами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та представниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Проведено переговори відносно організації декількох міжнародних семінарів та тренінгів на території м. Одеси, зокрема з громадською організацією «Легато» щодо підготовки міжнародної конференції з питань музично-естетичного виховання та освіти у  м. Берн (Швейцарія), які замовлені на березень 2013 року.

3.3. Вивчення та запровадження передового досвіду управління туристичною галуззю. Використання  в практичній діяльності досвіду роботи комітетів та управлінь з питань розвитку туризму міст Європи, України, Росії та ін.
У листопаді 2011 року з метою налагодження взаємовідносин з вищими навчальними закладами Європи у сфері туризму для обміну досвідом та оптимізації роботи кадрів проведено зустріч між студентами Швейцарії та Одеси.
Одеською міською радою підписано Меморандум про взаєморозуміння під егідою ініціативної групи Life Beyond Tourism® (життя поза туризмом) з міжнародним фондом Ромуальдо Дель Бьянко® (м. Флоренція, Італія). Метою вказаного  Меморандуму є популяризація культурних пам’яток та закладів усіх міст-учасників на єдиному порталі. 
Протягом звітного періоду співробітниками управління культури та туризму Одеської міської ради велися переговори та організаційні зустрічі щодо запрошення німецького експерта програми SES (Служба старших експертів) з метою проведення навчальних курсів англійської мови та методів взаємодії з туристами для співробітників ГУМВС України в Одеській області. 
Згідно з інформацією, наданою департаментом міжнародних зв’язків Одеської міської ради, проводилась постійна робота, спрямована на налагодження відносин з муніципалітетами споріднених міст Одеси, зокрема були направлені листи із  пропозиціями розвитку співробітництва в різноманітних сферах та в галузі туризму до мерії Москви, Санкт-Петербургу, міст-побратимів, серед яких є  столиці країн СНД, тощо.
	У вересні 2012 року департаментом організовано підписання Програми торговельно-економічного, науково-технічного та гуманітарного співробітництва на 2012-2016 рр. між виконавчим комітетом Одеської міської ради та керівництвом Санкт-Петербургу, згідно з якою передбачається обмін досвідом між різноманітними структурними підрозділами муніципалітетів двох міст, у тому числі у сфері туризму.

3.4. Розвиток виставкової діяльності в м. Одесі та участь у міжнародних виставкових заходах за кордоном
Щорічно управління культури та туризму Одеської міської ради  надавало необхідну організаційну підтримку ПП «Експо-Юг-Сервіс» у проведенні «Одеського туристичного фестивалю на вул. Дерибасівський» та туристичних виставок на Морському вокзалі.
Протягом звітного періоду управління брало участь у різноманітних міжнародних виставкових заходах, в тому числі у Польщі, Німмечині, Сербії, Бельгії тощо.
Зокрема, разом з підприємцями – представниками туристичної галузі міста, та за сприяння міжнародних організацій GIZ та DCC управлінням культури та туризму Одеської міської ради відвідано міжнародні туристичні виставки в м. Брюсселі та м. Берліні. Під час участі у зазначених заходах співробітниками управління проведено для відвідувачів виставки презентацію щодо туристичного потенціалу міста Одеси, розповсюджено туристичні брошури міста, проконсультовано  зацікавлених гостей виставки щодо можливостей відпочинку в Одесі та регіоні.  
Витрати, пов’язані із забезпеченням участі міста у туристичних виставках у 2011 р., покрито за рахунок коштів німецької урядової організації GIZ та інших джерел.
За результатами участі у Міжнародній виставці у м. Берліні у 2012 році начальнику управління культури та туризму Одеської міської ради                   Марковій Т.Ю. запропоновано представляти Україну та увійти в раду директорів Міжнародної організації DCC (Дунайський центр впливу).
Крім того, компанія «Альбатрос» використала презентацію туристичного потенціалу м. Одеси, підготовлену управлінням культури та туризму Одеської міської ради, у великій Міжнародній виставці, яка пройшла у м. Москві. Таким чином, не витративши бюджетних коштів, Одеса була представлена ще на одному великому туристичному форумі.

3.5. Написання проектів та отримання грантів міжнародних фінансових організацій з метою розвитку туризму в м. Одесі
З метою залучення додаткових коштів для розвитку туристичної індустрії  м. Одеси управлінням культури та туризму Одеської міської ради проведено роботу з підготовки проектів на отримання грантів, а саме:
	Направлені документи на участь у гранті Європейського союзу «Культурні порти від Егейського до Чорного моря». Ініціатором гранту виступає Міністерство регіонального розвитку та туризму Греції. Крім того, у гранті беруть участь Болгарія, Грузія, Україна та Румунія. Грант спрямований на розвиток басейну Чорного моря у 2007-2013 рр. На даний час проект знаходиться на стадії фінального розгляду документів.
	Направлені документи на участь у гранті від організації «Дунайський центр впливу». На сьогоднішній день спільно з ГО «Агентство регіонального розвитку» здійснюється активна підготовка проекту і необхідної документації щодо гранту від організації «Дунайський центр впливу» на теми «Назустріч до більш конкурентоспроможної прикордонної економіки» та «Готовність до викликів і небезпек навколишнього середовища».





3.6. Членство у міжнародних організаціях з розвитку туризму, співробітництво з громадськими організаціями та муніципалітетами для транскордонного співробітництва

3.6.1. Співробітництво з Німецьким товариством з міжнародного співробітництва (GIZ)
У рамках роботи, спрямованої на налагодження співпраці у сфері туризму з GIZ, протягом 2011 року у м. Одесі працювала експерт з туризму з м. Відня Сандра Геретшлегер. Основною метою роботи експерта було надання допомоги управлінню культури та туризму Одеської міської ради в розробці туристичних тем Одеси та стратегічного плану розвитку туризму. У рамках її візитів організовано «круглий стіл» зі студентами Одеського державного економічного університету на тему «Розробка маркетингового плану в туризмі та можливе проходження практики в управлінні культури та туризму Одеської міської ради», а також проведення презентації управлінської структури туристичного кластеру м. Відня для представників туристичної галузі міста Одеси.
У рамках співробітництва з GIZ м. Одеса отримало фінансову та консультативну підтримку зазначеної організації при підготовці та участі в Міжнародній туристичній виставці в Берліні – ITB - Berlin у 2011-2012 рр.

3.6.2. Співробітництво з міжнародною організацією «Дунайський центр впливу»
Дунайський центр впливу (DCC) – міжнародна організація, основною метою якої є розвиток Дунайського регіону, реалізація спільних міжнародних ініціатив і заходів з метою сталого розвитку туризму.
Основне завдання центру – інтеграція інтересів, проектів та діяльності у сфері туризму та місцевої економіки країн Придунав'я. 
З 5 квітня 2010 року м. Одеса є членом цієї асоціації. Слід зазначити, що на сьогоднішній день Одеса є єдиним містом України, яке увійшло до  складу організації.
На Генеральній Асамблеї DCC, яка відбулась у грудні 2011 року, управління культури та туризму Одеської міської ради увійшло до Ради директорів DCC.
Протягом звітного періоду представники Одеської міської ради брали участь в заходах, організатором яких виступав DCC, зокрема була організована участь делегації від Одеської міської ради на чолі із заступником міського голови Павловою Оленою Олегівною в «Дунайській конференції на плаву». Вищезазначений захід найвищого політичного рівня пройшов на круїзному лайнері «Елегант Леді» за маршрутом Белград (Сербія) – Дробета-Турну-Северін (Румунія) – Видин (Болгарія) річкою Дунай.
У свою чергу, представники DCC спільно з управлінням культури та туризму Одеської міської ради 24 жовтня 2012 року в м. Одесі провели семінар, в рамках якого відбулося обговорення питання розвитку співробітництва з організацією DCC у сфері туризму, а також можливості спільної участі у виставці ITB-2013. Крім того, презентовано новий туристичний веб-портал DCC, що, у свою чергу, сприятиме просуванню Придунав'я загалом і зокрема країн – членів організації, в тому числі і України. Сайт носить інформаційний характер. На веб-порталі danube.travel існуватиме можливість презентувати інформацію про міста, державні і приватні організації, туристичні агентства міст, що входять в регіон Придунав'я.

Соціальна робота у сфері туризму

4.1. Охорона здоров’я
Згідно з інформацією управління охорони здоров’я Одеської міської ради в лікарнях міста поліпшені умови перебування пацієнтів: перебудовані палати з підвищеним комфортом, лікарні оснащені пандусами для безперешкодного пересування інвалідів. 
Щорічно до лікувальних установ міста звертається за медичною допомогою біля 600 іноземних громадян. Усім була надана медична допомога відповідно до стану та захворювання.

4.2. Робота з особами з обмеженими фізичними можливостями
Взято участь у VI щорічній Міжрегіональній науково-практичній конференції «Розвиток українського туризму як засіб подолання кризових наслідків». 
Організовано екскурсію до дельфінарію «Немо» для дітей-інвалідів з вадами слуху з Одеського професійного ліцею технології та дизайну Південно-українського національного педагогічного університету                                           ім. К.Д. Ушинського та з Одеського спеціального дошкільного                  навчального закладу «Ясла-садок» № 113 компенсованого типу Одеської міської ради Одеської області, що знаходиться за адресою: м. Одеса,                      вул. Космонавтів, 5-А.
Проведено переговори з головним економістом ПП «ВНВ-Склад»  Киселем Олександром Миколайовичем, в результаті яких ним прийнято рішення надати допомогу Одеському спеціальному дошкільному                  навчальному закладу «Ясла-садок» № 113 компенсованого типу Одеської міської ради Одеської області канцелярським приладдям (олівці кольорові довгі «Faun», альбоми для малювання, набори кольорового картону, папір).
У 2012 р. мешканцям та туристам м. Одеси надані послуги з перевезення спеціально обладнаними транспортними засобами осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
Згідно з інформацією, наданою департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради, з метою соціальної адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями та їх інтеграції у суспільне життя у 2011 році створено туристичну секцію для даної категорії громадян.
У 2012 році в районі траверсу № 16 проведено роботи з будівництва інфраструктури для розташування дайвінг-клубу для осіб з особливими потребами. Відкриття клубу планується у 2013 році.
Для організації відпочинку, повноцінної реабілітації  та оздоровлення осіб з обмеженими фізичними можливостями створено умови доступності на міських пляжах «Лузанівка», «Дельфін», «7 траверс» (у районі                              11-ї ст. Великого Фонтану), які обладнано спеціальними пристосуваннями, доріжками, пандусами, перилами. 

4.3. Робота з дітьми та підлітками
Під патронатом Одеської міської ради засновано школу гідів-екскурсоводів, гідів-перекладачів та волонтерів-екскурсоводів, а також проведені двомісячні заняття із залученням ведучих фахівців галузі. На жаль навчання закінчено не було у зв’язку з недостатністю фінансування з бюджету міста. На сьогоднішній день заплановано відновити роботу школи на базі КП «ТІЦ м. Одеси».
У рамках  вказаного питання також активно проводило роботу управління освіти та науки Одеської міської ради, зокрема протягом звітного періоду проводилися семінари-тренінги з підготовки  волонтерів на базі Міжнародних громадських молодіжних організацій, які займалися волонтерською діяльністю; музеї міста відвідали 47408 дітей.

5. Інші заходи
Протягом звітного періоду, щорічно у червні та вересні, управлінням культури та туризму Одеської міської ради надано організаційну підтримку щодо проведення в Одесі традиційного міжнародного зльоту мототуристів. 
	Крім цього, управлінням надано сприяння в проведенні національного відбіркового туру чемпіонату України з караоке.
	Також надано підтримку у проведенні та участі в «Туристичному фестивалі на вул. Дерибасівській». 
	За звітний період постійно проводились засідання координаційної ради з представниками туристичної галузі міста, на яких піднімались питання стосовно проблем та питань, які з’являються  під час проведення екскурсій, а також надання якісних послуг туристам та гостям міста. 
Щорічно 27 вересня співробітниками управління нагороджувалися працівники туристичної галузі з нагоди святкування Міжнародного дня туризму.
Надана консультативна та організаційна підтримка Консульству Грузії з метою проведення презентації туристичного потенціалу Грузії та налагодження бізнес-стосунків між одеськими та грузинськими туроператорами.
На виконання розпорядження міського голови від 25.04.2012 р.                               № 378-01р «Про затвердження Концепції стратегічного розвитку                         «Одеса – 2022» та підготовку Стратегії економічного та соціального розвитку                міста Одеси до 2022 року» фокус-групою «Гостинне місто» (розвиток всіх видів туризму) підготовлені інвестиційні проекти та разом з необхідними матеріалами направлені до управління економіки, промисловості та інвестицій  Одеської міської ради.
У рамках проведення в Україні чемпіонату УЄФА «ЄВРО-2012» управлінням культури та туризму Одеської міської ради проведено низку заходів, зокрема надана інформація для створення «Інвестиційного каталогу готельного сектору України», підготовленого Національним агентством з підготовки до ЄВРО-2012 для Інвестиційного форуму в м. Берліні 2011 року.
Створено робочу групу з організації «Зон гостинності» з метою перегляду матчів ЄВРО-2012 для одеситів та гостей міста.
26 травня 2012 року в Одесі на Думській площі проведено акцію «Зустрінь Кубок», у рамках якої презентація Кубка пройшла тільки у двох не приймаючих містах – Одесі та Дніпропетровську.
3 червня 2012 року в Одесі на Куликовому полі пройшов концерт народної артистки України, переможниці найпрестижнішого міжнародного конкурсу "Євробачення" Руслани в рамках Всеукраїнського туру «Вболівай з найкращими». Акція пройшла  при підтримці офіційного спонсора чемпіонату УЄФА «ЄВРО-2012» – компанії "Укртелеком".
У рамках реалізації проекту «Зони гостинності» управлінням культури та туризму Одеської міської ради проведені переговори з рядом компаній, у тому числі підписаний протокол намірів з компанією Emotion.lab.
Відповідно до спонсорської політики УЄФА партнерами проекту               ФАН-ТРИБУНА «Давай Разом!» можуть виступати тільки офіційні спонсори ЄВРО-2012, які не змогли підтримати проект, ініційований компанією Emotion.lab.
Однак управлінням також проведено переговори з компанією                    «КІА Моторс» (Київ), що є офіційним спонсором ЄВРО-2012, яка погодилася виступити організатором акції.
У період з 21 червня по 1 липня 2012 року в Одесі організовано аналог фан-зони «KIA Фан Фест» на території Одеського морського торговельного  порту (Морвокзал).
Згідно з інформацією, наданою управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, на виконання Указу Президента України                     від 08.05.2007 р. № 389/2007 та Міської цільової програм підготовки та проведення у м. Одесі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої рішенням Одеської міської ради  від 22.01.2008 р.                  № 2158-V, проведено низку заходів.
Так, у 2007-2009 роках організовано, проведено та взято участь у щорічних масових футбольних змаганнях між вихованцями комунальних позашкільних навчальних закладів різних вікових груп, а також у міжнародних турнірах, присвячених пам’яті видатних футболістів, та змаганнях «Генерація 2012» тощо (перелік змагань додається).
У 2008 році на виконання розпорядження міського голови                       від 08.04.2008 р. № 344-01р проведено Міжнародний футбольний матч «Польща-Україна» між командами журналістів м. Одеси та Польської  республіки в м.Одесі.
Крім цього, у 2008 році кращі учні комунальних позашкільних навчальних закладів різних вікових груп взяли участь у 7-ми Міжнародних змаганнях з  футболу. 
Управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради надана допомога управлінню культури та туризму Одеської міської ради  у проведенні масового заходу – зустрічі Кубка чемпіонату Європи  «Зустрінь Кубок!». Зустріч відбувалась на стадіоні «Чорноморець». Показові виступи спортсменів одеської федерації чарлідінгу відкрили урочисту церемонію.
 На закінчення урочистостей  вихованцям спортивної школи «Чорноморець» вручено символічний м’яч.
 Вихованці КПНЗ «СДЮСШОР №2» взяли участь у естафеті з передачею м’яча зі стадіону «Чорноморець» до Думської площі.
Протягом всього світового дня всі бажаючі одесити мали змогу сфотографуватися з Кубком, побачити показові виступи кращих футболістів КПНЗ «КДЮСШ №6», «ДЮСШ №9», «ДЮСШ №11». 
Понад 5 тисяч мешканців та гостей міста взяли участь у вищевказаному заході, який був висвітлений у ЗМІ та отримав позитивні відгуки одеситів.
Управлінням молодіжної та сімейної політики  Одеської міської ради до реорганізації структури виконавчого комітету Одеської міської ради, яка пройшла у 2011 році, проводився фестиваль боді-арту.

У результаті виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2008 - 2012 роки тривав подальший розвиток туристичної індустрії м. Одеси, який дозволив забезпечити:
	розвиток туристичної інфраструктури;

просування туристичного продукту;
створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси.



Секретар ради		 	 						О. Бриндак





