Розпорядження
Одеського міського голови
№169 від 04.03.2015р.

Про створення робочої  групи
з питань розвитку туризму 

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою сприяння формуванню в м. Одесі сучасної конкурентоспроможної туристичної галузі, вдосконалення роботи виконавчих органів Одеської міської ради та виконання Програми розвитку туризму в  м. Одесі на 2013-2015 рр., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2012 р. № 2451-VI:

1. Створити робочу групу з питань розвитку туризму та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань розвитку туризму (додаток 2). 

3. Покласти здійснення організаційного забезпечення діяльності робочої групи на департамент культури та туризму Одеської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.


Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 04.03.2015р. №169

Склад
робочої групи з питань розвитку туризму 

Цвірінько З.М.                   
-
голова робочої групи, заступник міського голови;

Маркова Т.Ю.
-
заступник голови робочої групи, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Дяченко А.В.
-
секретар робочої групи, заступник директора департаменту – начальник відділу по туризму департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Члени робочої групи:

Абрамов В.О.
-
директор художнього музею м. Одеси (за згодою);

Беженар І.Я.
-
начальник відділу організації туризму та рекреації управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації (за згодою);

Безікович Г.А.
-
голова громадської організації «Агентство регіонального розвитку» (за згодою);

Білоусова Є.Г.
-
директор туристичної компанії «Юджинія тревел» (за згодою);

Біляков І.В.	
-
директор КУ «Одеський зоологічний парк»;

Боєва С.Ю.
-
директор департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради;

Буділов Ю.М.
-
керівник івент-агентства «4 стихії events», організатор фестивалю «Офісні види спорту»          (за згодою);

Голованов О.Д.
-
начальник управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

Грабовський О.Л.
-
президент Одеської Асоціації туроператорів та агентств (за згодою);

Журавська Г.В.
-
директор туристичної фірми «Скай групп»               (за згодою);

Звєрєв А.В.
-
голова Правління ПАТ «Одеська кіностудія»                          (за згодою);

Касько Т.В.
-
директор департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради;

Корольов М.В.
-
голова постійної комісії Одеської міської ради з торгівлі, туризму і розвитку рекреаційного комплексу (за згодою);

Косухіна Н.А.
-
директор туристичної фірми «Ганеж» (за згодою);

Кузнєцова О.В.
-
співорганізатор Фестивального центру м. Одеси (за згодою);

Лабунська Ю.В.
-
головна керуюча готелем «Айвазовський»           (за згодою);

Леонідова Л.В.
-
власниця мережі кафе «Базілік», «Злачне», «Закрома» (за згодою);

Ліптуга І.Л.	
-
голова правління Південної філії Європейської Бізнес Асоціації, президент Асоціації «Туризм Одеси» (за згодою);

Лісіцина І.А.
-
директор туристичної фірми «Марком»                    (за згодою);

Любімова С.І.
-
старший викладач кафедри іноземних мов професійного спілкування Міжнародного гуманітарного університету (за згодою);

Малихіна Т.І.
-
директор санаторію ім. Горького (за згодою);
Міхайлова Ю.А.

-

головна керуюча мережі готелів «Континенталь» (за згодою);
Новіков В.С.
-
в.о. директора департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;

Остапишина О.Н.
-
директор туристичної фірми «Фагот Тревел Плюс» (за згодою);

Павлова О.О.
-
радник міського голови, член виконавчого комітету Одеської міської ради;

Петріченко П.А.
-
заступник декана факультету міжнародної економіки Одеського національного економічного університету (за згодою);

Празніков Ю.Ю.
-
лідер громадського руху «ВелоОдеса» (за згодою);

Семко А.М.
-
генеральний директор готелю «Бристоль»               (за згодою);

Серебрін М.В.
-
генеральний директор мережі готелів «Женева»                       (за згодою);

Сиваш А.С.
-
директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради;

Смірнов В.В.
-
генеральний директор ТОВ «Тартус-Тур»                  (за згодою);

Сокол Р.Є.
-
співвласник компанії, генеральний директор ресторанної компанії «РЕСТА» (за згодою);

Тимах І. Я.
-
директор КП «Туристичний інформаційний центр                міста Одеси»;

Фетисенко О.К.
-
начальник служби туризму, розвитку та зовнішніх зв’язків ДП «Одеський морський торговельний порт» (за згодою);

Філіпська О.В.
-
в.о. начальника управління реклами Одеської міської ради;

Ханамерян Б.А.
-
генеральний директор виставково-туристичної компанії «Експо-Юг-Сервіс»  (за згодою);

Хачатурян А.Р.
-
генеральний директор АТ «Пласке» (за згодою);

Шевцова А.В.
-
генеральний директор туристичної фірми «Муніципал Одеса» (за згодою);

Шевченко Л.І.
-
директор музею коньячної справи                              ім. М.Л. Шустова (за згодою);

Шелюгін А.І.
-
начальник управління з питань охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міської ради                   (за згодою); 

Шпінарьов Д.Я.
-
член організаційного комітету Фестивалю фестивалів «Хочу до Одеси» (за згодою).




Керуюча справами                                                                          О. Оніщенко



Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 04.03.2015р. №169

Положення
про робочу групу з питань розвитку туризму 

	Робоча група з питань розвитку туризму (далі – Група) є консультативно-дорадчим органом, що покликаний сприяти реалізації державної, формуванню та впровадженню міської політики в галузі туризму, забезпечувати координацію діяльності туристичних організацій усіх форм власності та підпорядкування.


	Група утворюється в складі уповноважених представників виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, підприємств, громадських організацій, які працюють у сфері туризму.


	Група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Законом України «Про туризм», указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.


	Основними завданнями Групи є:
	Сприяння координації діяльності виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій усіх форм власності у напрямку реалізації міської політики з розвитку туристичної галузі в м. Одесі.

Участь у розробці та підготовці пропозицій та заходів, спрямованих на реалізацію міської політики з розвитку туризму в м. Одесі.
Підтримка ініціатив суб’єктів туристичної діяльності, громадських організацій, спрямованих на розвиток туризму в місті.

5. Група відповідно до покладених на неї завдань:
5.1. Разом з департаментом культури та туризму Одеської міської ради розробляє та подає міському голові пропозиції щодо формування міської політики стосовно розвитку туризму та механізмів її реалізації.
5.2. Визначає пріоритетні напрямки реалізації міської політики щодо розвитку туризму в місті, підтримує розроблені громадськими організаціями програми та проекти.
5.3. Спільно з департаментом культури та туризму Одеської міської ради координує зв’язки з громадськими організаціями, сприяє розвитку міжнародного співробітництва з державними та неурядовими структурами, діяльність яких спрямована на становлення та розвиток туризму.
5.4. Сприяє здійсненню туристичної діяльності в місті та створенню сучасної туристичної інфраструктури.
5.5. Надає пропозиції щодо розробки та впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів.
5.6. Надає пропозиції щодо розвитку різних видів туризму в місті.
5.7. Вживає заходів щодо формування громадської думки, широкого інформування громадськості, суб’єктів туристичної діяльності про туристичну привабливість міста через засоби масової інформації та інші засоби розповсюдження інформації.
5.8. Виконує інші функції, що не суперечать цьому Положенню та чинному законодавству.

	6. Група має право:
6.1. Запрошувати на свої засідання представників публічних органів влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
6.2. Одержувати необхідну інформацію в межах своєї компетенції від органів влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

7. Склад Групи:
7.1. Групу очолює голова, який керує роботою Групи, або за його дорученням заступник голови.
7.2. Склад та зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови за поданням голови Групи. 

8. Проведення чергових та позачергових засідань Групи:
8.1. Скликання засідання здійснює голова Групи зі своєї ініціативи або з ініціативи міського голови. 
8.2. Голова Групи повідомляє про час і місце проведення засідання Групи, а також про питання, що виносяться на її розгляд (порядок денний). 
8.3. Членам Групи надаються проекти документів, що підлягають розгляду на засіданні, не пізніше ніж за три дні до розгляду на засіданні Групи. 
8.4. На засіданні в порядку, встановленому цим Положенням, може бути вирішене будь-яке питання, віднесене до відання Групи. 
8.5. У випадку неможливості прибуття на засідання член Групи сповіщає про це голову Групи або секретаря Групи не пізніше ніж за один день до дня проведення засідання. 
8.6. Член Групи, який не має можливості бути присутнім на засіданні Групи, має право направити в Групу свою думку стосовно питання, яке входить до порядку денного, у письмовій формі. Зазначена думка підлягає розгляду на засіданні Групи і враховується при голосуванні. 
8.7. Засідання Групи визнається таким, що відбулось, якщо на ньому були присутні більше половини від загального складу Групи. 
8.8. При відсутності кворуму для проведення засідання Групи головою Групи оголошується дата проведення повторного засідання не пізніше ніж через п'ять днів із тим самим порядком денним. 
8.9. Кожен член Групи має один голос на засіданні Групи. 
8.10. Рішення Групи приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Групи. 
8.11. У випадку рівності голосів голос голови Групи є вирішальним.
8.12. Протокол засідання Групи складається не пізніше п’яти днів після проведення засідання у двох примірниках. 
8.13. Протокол підписує голова Групи або заступник голови Групи за дорученням голови Групи та секретар Групи.

9. Рішення Групи (крім рішень про процедурні питання) подаються  міському голові за підписом голови Групи.




Керуюча справами                                                           		О. Оніщенко


