Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
від 11.10.2011р. №1763-01р

Склад робочої групи 
з організації розробки Стратегії розвитку 
міста Одеси до 2020 року

 Черненко
Сергій Олександрович
- голова робочої групи, перший заступник міського голови; 

Синятинський 
Сергій Анатолійович
- заступник голови робочої групи, начальник управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради;

Тетенко 
Світлана Миколаївна
- секретар робочої групи, заступник начальника відділу підприємництва та інфраструктурних проектів управління економіки, промисловості та інвестицій Одеської міської ради. 

 
Члени робочої групи:
 
Андрієнко
Микола Миколайович 

Андрусишин
Вадим Вікторович 


Бєланов
Ігор Іванович 

Бриндак
Олег Борисович 

Васильєв
Олександр Олександрович

Дербоглав
Ігор Альбінович 

Дроган
Оксана Степанівна 

Загрійчук
Олег Дмитрович 


Кавун 
Анатолій Валентинович

Калинчук 
Сергій Васильович 

Камінкер
Олег Ісайович

Касько
Тетяна Василівна

Кірєєв 
Володимир Анатолійович
- голова правління НТА «Підйомні споруди»                (за згодою);

- в.о. начальника управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради;

- начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;

- секретар Одеської міської ради;


- депутат Одеської міської ради (за згодою);


- начальник управління екології та розвитку 
рекреаційних зон Одеської міської ради;

- депутат Одеської міської ради (за згодою);


- начальник управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради;

- директор підприємства «Шоу-центр» (за згодою);


- начальник управління охорони здоров’я Одеської міської ради;

- депутат Одеської міської ради (за згодою);


- начальник інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради;

- депутат Одеської міської ради (за згодою);
 
Ковальов
Леонід В’ячеславович

- начальник управління капітального будівництва Одеської міської ради;

Ковріжних
Ірина Савватіївна 

Колокольников
Володимир Іванович 

Крук
В’ячеслав Юлійович

Крючков
Леонід Якович 

Куценко
Павло Станіславович 

Лисов
Сергій Олександрович 

Маркова
Тетяна Юріївна 

Мещеряков
Володимир Миколайович 

Мороховський
Вадим Вікторович 

Орловський 
Анатолій Йосипович 

Остапенко
Олександр Анатолійович 

Підгайний
Сергій Григорович 

Позняков
Іван Васильович 
- начальник Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради;

- в.о. начальника управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- депутат Одеської міської ради (за згодою);


- директор ТОВ «Стікон» (за згодою);


- президент асоціації «ГО «Аркадія» (за згодою);

- радник міського голови;


- начальник управління культури та туризму Одеської міської ради;

- начальник управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради;

- голова правління ПАТ «АБ Південний» (за згодою);


- директор департаменту міського господарства Одеської міської ради;

- депутат Одеської міської ради (за згодою);


- начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради;

- директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради;

Поліщук
Василь Улянович 

Соломаха
Григорій Миколайович

Сошенко
Олександр Васильович 


Тищенко
Ілля Степанович 

Філянін 
Сергій Миколайович
 
Хамалов
Валерій Миколайович 

Шендеровський
Юрій Юхимович

Шохов
Олександр Сергійович


Шупарський 
Валерій Степанович 

- депутат Одеської міської ради (за згодою);


- генеральний директор ТОВ «Компанія «Хімпромметал» (за згодою);

- директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;

- президент Одеської обласної асоціації транспортників (за згодою);
 
- радник першого заступника міського голови;


- голова наглядової ради ЗАТ «Одесакондитер» (за згодою);

- голова Одеської міської організації роботодавців (за згодою);

- стратегічний консультант Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан (за згодою);

- начальник управління освіти та науки Одеської міської ради;

Янченко
Сергій Володимирович
- депутат Одеської міської ради (за згодою).


Керуюча справами                                                                      Т. Герасименко


Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
від 11.10.2011р. №1763-01р 

Типовий паспорт проекту

Назва проекту
Має бути яскравою, запам'ятовуватися, у вигляді слогану, але обов'язково короткою
Суть
Вказати комерційний проект чи ні та надати стислий опис проекту в остаточному вигляді (1-2 речення)
Зміст
Опис проекту в остаточному вигляді (описати найсуттєвіші ознаки 4-5 реченнями)
Термін
реалізації
До якого терміну передбачається завершити реалізацію проекту
Мета
З якою метою реалізується проект, яких результатів має бути досягнуто. Обов'язкова наявність цифрових параметрів, які будуть досягнуті в результаті реалізації проекту. Які показники покращаться після реалізації проекту
Поточний стан
Готовність проекту у %. Стислий опис реалізованих  заходів або етапів проекту (3-5 речень)
Вартість
Орієнтовна сума необхідного фінансування для реалізації проекту
Джерело фінансування
Вказати за рахунок якого джерела (яких джерел) планується фінансування проекту: за рахунок державного або міського бюджету чи коштів інвесторів
Замовник
Вказати  замовника  даного проекту: Одеська міська рада, виконавчий комітет Одеської міської ради, виконавчий орган Одеської міської ради
Етапи реалізації
Етапи / Терміни
















































Кращі аналоги
Вказати країни, в яких успішно реалізовано аналогічний проект.  Також проект може бути унікальним, не мати аналогів. 



Керуюча справами                                                                          Т. Герасименко

