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Звіт 
про діяльність департаменту культури та туризму 
Одеської міської ради 
за 2018 рік

Культура
       
Департамент культури та туризму Одеської міської ради є виконавчим органом Одеської міської ради. На підставі покладених на нього завдань – створює умови для розвитку музичного, творчого, декоративно-художнього мистецтва, культурного дозвілля населення, проводить фестивалі, конкурси та загальноміські свята, роботу з комплектування та оновлення фондів музею та бібліотечних систем міста. 
Доступність культурних надбань і культурних ресурсів є важливою передумовою соціального та духовного розвитку, творчої реалізації особистості.
Одеса – багатонаціональне місто, що є прикладом толерантного ставлення до культур різних національностей. Діяльність Одеської міської ради спрямована на збереження та розвиток культурних традицій міста. 
Сьогодні в м. Одесі збережена вся культурна сфера – працюють державні, муніципальні та приватні театри, культурні центри, мистецькі школи, творчі спілки, картинні галереї, музеї, кіноконцертні комплекси та інші культурні установи, яким міська влада надає сприяння.
Одеса – унікальне місто з особливим культурним простором. Протягом звітного періоду відділом мистецтв та культурно освітніх закладів департаменту культури та туризму Одеської міської ради надано сприяння у проведенні загальноміських заходів, підготовлено понад 60 розпоряджень міського голови та проведено більш ніж 1200 заходів та культурологічних проектів, серед яких найбільш яскравими є: 
- фестиваль «Масляна»;
- фестиваль «Наш Утьосов»;
- Міжнародний день театру;
- фестиваль «Гуморина»;
- Православний фестиваль «Великодня радість»;
- Міжнародний фестиваль класичної музики «ODESSA CLASSICS»;
- Одеський міжнародний кінофестиваль;
- Міжнародний фестиваль степу;
- Вишиванковий фестиваль;
- фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері»;
- Міжнародний фестиваль «Золоті скрипки Одеси»;
- Міжнародний джазовий фестиваль «Одеса ДжазФест»;
- святкування Нового 2019 року та Різдва Христового.

17 лютого 2018 року в Міському саду та ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка широко і барвисто відсвяткували свято Масляна.
Гості брали участь у цікавих конкурсах, спортивних змаганнях, забавах, іграх, в тому числі інтерактивних, «сповивали» колоду (дерев'яну цурку), танцювали, водили хороводи. Для дітей підготували розважальну програму за участю скоморохів, ходулістів і аніматорів. В ході фестивалю гостей знайомили з традиціями святкування Масляної в українському стилі і виконували обрядові пісні.
Наше прекрасне місто має безліч титулів: південна столиця України, морська, столиця гумору. По праву наше місто можна назвати і театральною столицею. Одеса має багатий потенціал у цій сфері – з великою кількістю театральних діячів, народних і заслужених артистів України, імена яких вписані в літопис українського мистецтва. 27 березня, в Міжнародний день театру, в Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного відбулося підведення підсумків міського фестивалю театральних прем'єр. З 9 по 27 березня 2018 року в одеських театрах були показані найкращі спектаклі, прем’єра яких відбулась в 2017 році.
З 27 березня по 01 квітня 2018 року в м. Одесі пройшов традиційний фестиваль «Гуморина».
«Гуморина – 2018» подарувала своїм гостям багато яскравих подій: фестиваль «Комедіада», презентацію Гумористичної карти Одеси, забіг в смішних костюмах «International Fun Run» і захоплююче косплей-шоу, ярмарок «Одеса багатонаціональна», шоу «Караоке на Гуморині» і, звичайно ж, традиційні парад і великий святковий концерт за участю улюблених артистів і коміків.
Особливістю Гуморини-2018 стала присутність на фестивалі великої кількості зарубіжних гостей, в порівнянні з попередніми роками. Спеціально на Гуморину до нашого міста приїхало багато туристів з Польщі, Молдови, Білорусі та інших. Під час святкової програми в центрі міста, біля головної сцени, побувало понад 100 тисяч одеситів і гостей міста.
З 27 березня по 01 квітня 2018 року в рамках Гуморини в м. Одесі пройшов VIII Міжнародний фестиваль клоунів і мімів «Комедіада». У фестивалі взяли участь понад 100 коміків, які представляють циркові школи різних країн світу: України, Італії, Іспанії, Німеччини, Японії, Ізраїлю та Угорщини. До складу журі конкурсу увійшли відомі діячі циркового мистецтва з США, Німеччини, Ізраїлю, Японії, Франції та Швейцарії. У День сміху - 1 квітня - відбулося урочисте нагородження переможців VIII Міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада». Гран-прі VIII Міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада» завоював Джеф Хесс (Німеччина). Нагороду переможцю вручив Юджин Чаплін - президент Міжнародного фестивалю комедійних фільмів, син легендарного Чарлі Чапліна.
10 квітня 2018 року в честь святкування 74-ї річниці визволення Одеси від фашистських загарбників відбувся п'ятий щорічний фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса». На Думській площі відбувся великий святковий концерт. У фестивалі «Весняна Одеса» взяли участь 7 основних колективів: колективи оркестру Військової академії Одеси, духового оркестру Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка, оркестру Головного управління Національної поліції в Одеській області, оркестру Управління Південного територіального командування Національної гвардії України військової частини 3012, Центру військово-музичного мистецтва Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Оркестри та хорові колективи «Chorus Fest» і Ave Musica представили глядачам яскраве музичне шоу. Свою виконавську майстерність продемонстрували всі учасники фестивалю, виконавши традиційні марші і патріотичні пісні, ліричні музичні і танцювальні композиції, хореографічні та вокальні номери. Завершився святковий концерт спільним виконанням музичного твору про Одесу.
У день Світлого Христового Воскресіння 8 квітня 2018 року в Міському саду відбувся ІІІ Православний фестиваль «Великодня радість». Організатор свята – Одеська Єпархія Української Православної церкви. Відкрився фестиваль святковим ярмарком, на якому одеські умільці представили різні вироби. Також гостей чекали майстер-класи з в'язання вузлів, бісероплетіння, ліплення, орігамі, розпису яєць, виготовлення ляльок, лазіння по мотузках тощо. Ляльковий театр представив учасникам фестивалю казку «Попелюшка», а вокальні та хореографічні колективи Одеси виступили з концертною програмою.
14 квітня 2018 року в Міському саду  відбувся вже традиційний фестиваль «Наш Утьосов», присвячений видатному артисту Леоніду Утьосову. Одеський муніципальний театр духової музики ім. О. Саліка представив музичну виставу «Одеське весілля».
У 2018 році вперше відбулось масштабне святкування Дня Європи в                   м. Одесі. В рамках презентації культури європейських країн концерти відбулись на Театральній площі, на площі біля Приморської адміністрації. На Грецькій площі одесити і гості міста познайомилися з культурою Греції, Міський сад перетворився на куточок Румунії, а на Олександрівському проспекті біля пам'ятника поету Адаму Міцкевичу відбулась літературно-музична програма, присвячена культурі Польщі. На вулиці Варненській були представлені книжкова виставка та концертна програма культури Болгарії. 
Вперше у 2018 році проведено фестиваль садово-паркової культури, під час якого були представлені незвичайні рослини та експонати садово-паркового та ландшафтного мистецтва.
Влітку одесити і гості нашого міста вперше мали змогу безкоштовно відвідати кінопокази під відкритим небом у ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка. 
Одеський міжнародний конкурс скрипалів, який проходив з 14 по 17 липня 2018 року, відкрив нову сторінку в культурному житті міста. Фестиваль для молодих скрипалів всіх країн надає можливість отримати виконавцям міжнародне визнання і путівку у велике творче життя на батьківщині музикантів, імена яких вписані золотими літерами в світову історію класичної музики.
Протягом 2018 року в м. Одесі поціновувачі класичної музики мали змогу відвідати цілу низку фестивалів класичної музики.
8 червня 2018 року на Потьомкінських сходах відбувся опен-ейр концерт IV Міжнародного фестивалю ODESSA CLASSICS. Шедеври європейської класичної музики були представлені тисячам одеситів і гостей міста. На сцені великого концертного залу під відкритим небом виступив Берлінський камерний оркестр під керуванням Майкла Гуттмана. Віртуозно грали відомі музиканти: скрипаль Захар Брон, віолончелістка Цзин Чжао, піаніст, президент Міжнародного фестивалю ODESSA CLASSICS Олексій Ботвінов. Також у концерті взяв участь переможець конкурсу молодих піаністів ім. Серафими Могилевської, талановитий юний музикант Роман Федюрко. На святі європейської класичної музики звучали твори Моцарта, Баха, Россіні, популярна класика і саунд-треки з кінофільмів у супроводі відеоінсталяцій та світлового шоу.  
15, 20, 25 і 28 червня відбувся V Міжнародний фестиваль Black Sea Music Fest, на якому виступив Національний одеський філармонічний оркестр під керівництвом Хобарта Ерла. 
З 29 серпня по 9 вересня в Одеському національному академічному театрі опери та балету пройшов фестиваль «Оксамитовий сезон в Одеській опері», метою якого є збереження самобутніх культурних традицій, популяризація українського та світового класичного мистецтва.
З 25 по 29 вересня відбувся IV Міжнародний музичний фестиваль «Золоті скрипки Одеси», у якому взяли участь солісти, скрипалі-віртуози і лауреати міжнародних конкурсів з різних країн світу.
27 вересня 2018 року в рамках фестивалю «Золоті скрипки Одеси» в Міському саду відбувся концерт «Скрипковий шансон». Глядачам були представлені музичні композиції у виконанні солістів фестивалю: Захарія Зоріна, Стаса Проніна, Андрія Мурзи, Георгія Соколова, Макса Зоріна, Станіслава Томаша. Свою виконавську майстерність представили і юні скрипалі - переможці Першого молодіжного міжнародного конкурсу 2018 року і конкурсу ім. Д. Ойстраха. Концерт проходив у супроводі симфонічного оркестру Odessa City Orchestra під керівництвом диригента Юрія Литовко.
У 2018 році фестиваль «Золоті скрипки Одеси» присвячено 110-річчю Давида Ойстраха та проходить під епіграфом «Спадкоємці царя Давида». «Цар Давид» - символічне звання, яке Давид Федорович заслужив в музичному світі ще за життя.
З 13 по 21 липня 2018 року відбувся IX Одеський міжнародний кінофестиваль. 14 липня – кіноперформанс під відкритим небом на Потьомкінських сходах. Це один з наймасштабніших open-air-показів Європи, на який щорічно збираються понад 15 000 глядачів. Глядачі мали змогу переглянути чорно-білу стрічку «Safety Last!» (1923), для якої 2018 є ювілейним - саме 95 років тому фільм режисерів Сема Тейлора і Фреда С. Наймаера з’явився на світ. Програма 9-го ОМКФ налічувала понад 100 фільмів з 45 країн світу. 
22 серпня 2018 року в Міському саду Одеси відбулося урочисте відкриття Третього міжнародного фестивалю степу. Концерт розпочався з флеш-мобу вихованців танцювального центру «Ostanin Dance Centre» на чолі з його керівником Олександром Останіним. Також свої номери продемонстрували лауреати і переможці міжнародних змагань і чемпіонатів, колективи з Києва та Запоріжжя.
Учасники фестивалю - професіонали і аматори з різних куточків України та 15 країн світу – продемонстрували свою майстерність і поділились танцювальним досвідом.
З 22 по 26 серпня 2018 року до Дня Незалежності України в м. Одесі відбувся ювілейний X Вишиванковий фестиваль. На Приморському бульварі одеситам і гостям міста представили вже традиційний ярмарок народної творчості.
24 серпня 2018 року відбулася головна подія Вишиванкового фестивалю - вибудовування на Потьомкінських сходах Вишиванкового ланцюга. У цьому році в ньому об'єдналися 1900 одеситів і гостей міста.
Біля пам'ятника Дюку де Рішельє відбувся святковий концерт, а на Приморському бульварі провели покази сучасного українського кіно.

Багато яскравих заходів відбулось в рамках святкування Дня міста. 
Святкування Дня міста розпочалось 30 серпня 2018 року відкриттям фестивалю «Руде місто» на Приморському бульварі та в Міському саду.
	В цей же день, ввечері, в Міському саду відбувся концерт до 20-річчя клезмер-бенду «Мамині діти», на якому була представлена програма «20 років умовно».
	На даху заводу «Стальканат-Силур» встановлена металева скульптура «Архангел». 
За традицією 31 серпня 2018 року Золотому залі Одеського літературного музею відбулась презентація 16-го випуску Одеського календаря, буклету-монографії Одеського літературного музею та 74-го випуску альманаху «Дерибасівська-Рішельєвська».
На Театральній площі відбувся оперний гала-концерт «Odessa Ballet Gala Classic & Modern» в рамках VI фестивалю мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері». В ході open-air концерту виступили провідні солісти балету та оркестр Одеського національного академічного театру опери та балету, солісти з Австралії, Німеччини та інших країн. 
З 31 серпня по 1 вересня 2018 року в м. Одесі вперше відбувся фестиваль вуличних театрів, в якому взяли участь колективи з Італії, Іспанії, Молдови та різних міст України.
	1 вересня 2018 року на Театральній площі глядачам було представлено концерт open-air Tango Music Project за участю солістів Одеського національного театру опери та балету.
В Одеській обсерваторії з нагоди її відкриття після реконструкції і до            110-річчя від дня народження конструктора космічної техніки В. П. Глушко відвідувачам презентовано модель ракети «Енергія - Буран» розміром більше 4-х метрів заввишки і більше 1 метра шириною.
	В цей же день всі бажаючі мали змогу безкоштовно відвідати Зелений театр і переглянути оперету І.Дунаєвського «Біла акація» у виконанні артистів Одеського академічного театру музичної комедії. В Міському саду відбулась зустріч з сином всесвітньо відомого артиста Чарлі Чапліна - Юджином Чапліним, а також демонстрація фільму «Цирк» до 80-річного ювілею кінострічки.	
До Дня міста в Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі була презентована виставка робіт українських художників з Одеси, Києва, Харкова та Рівного «Морський фасад Одеси».
	В Одеському музеї сучасного мистецтва представлено роботи учасників Міжнародної виставки творчості фотохудожників «Donumenta». У проекті взяли участь автори з 14-ти країн Дунайського регіону. У 28-ми знімках фотохудожники відобразили сучасні реалії і нове розуміння своєї Батьківщини.
	Основні заходи до Дня міста відбулись 2 вересня 2018 року. Святкування розпочалось з традиційного покладання квітів до пам'ятників засновникам              м. Одеси і урочистої церемонії підняття прапора міста.
	Важливою подією стала презентація арт-зони Грецького парку, будівництво якого ще триває в м. Одесі.
	Особливий подарунок до Дня міста - відкриття нових імен на Алеї Зірок в честь видатних одеситів.
	З історією кораблебудування від найдавніших часів одесити і гості міста мали змогу ознайомитися, відвідавши 2 вересня 2018 року в центральному  парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка презентацію експозиції «Історія мореплавання».
	В цей же день у дворі-музеї Утьосова відбулось відкриття скульптури «Молодий Утьосов» та концертна програма. Крім того, для всіх бажаючих було представлено допрем'єрний показ документального фільму Ігоря Малахова «Одеса. Утьосов». 
	Наймасштабніший та видовищний захід святкування Дня міста – гала-концерт на Потьомкінських сходах, хедлайнерами якого стали Настя Каменських, Макс Барських та гурт «Бумбокс».
	Офіційне святкування Дня міста традиційно завершилось святковим феєрверком.	
З метою забезпечення культурного та економічного розвитку велика увага в роботі приділяється партнерським відносинам між різними країнами світу і містами-побратимами, прикладом чого стала участь у святкуванні дня м. Одеси дипломатів з 43-х країн світу. 	
В м. Одесі всі національності мають можливість розвивати та демонструвати свою культуру і традиції. Так, у травні 2018 року у Міському саду за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради організовано свято «Грецька пасха», свято присвячене 100-річчю створення Азербайджанської Демократичної Республіки, Міжнародний день Інститутів Конфуція тощо.
20 жовтня 2018 року відбулося відкриття Першого міжнародного мистецького конкурсу International ART PRIZE. У конкурсі взяли участь художники з різних країн. В результаті відбору журі до фіналу вийшли                         10 талановитих авторів, чиї твори були представлені в експозиції. Це щорічний міжнародний конкурс, метою якого є виявлення талановитих художників серед любителів та професіоналів з різних країн світу у віці до 35-ти років. Конкурс заснував молодий художник, володар премії «Художник року-2018»                       Саба Кікнавелідзе.  
Велика увага приділяється можливості реалізації творчого потенціалу людьми з особливими потребами. З нагоди святкування 50-річчя Одеської обласної Ради миру у Верховній Раді України була організована виставка дитячого малюнку «Діти – посли миру», у співпраці з дипломатичними місіями м. Одеса та Президентським фондом Леоніда Кучми «Україна». В експозицію увійшло 300 творчих робіт талановитих дітей із тридцяти країн світу. Окремий стенд було оформлено роботами одеської художниці Олени Ватан – інваліда дитинства, без рук та ніг.
	Велика кількість заходів відбулась в рамках святкування Нового                   2019 року та Різдва Христового.
 Урочисті святкування розпочались 19 грудня 2018 року відкриттям головної ялинки міста та головних ялинок в районах міста, а також святкування Дня святого Миколая з врученням солодких подарунків дітям.
16 грудня на концертному майданчику «Gorzal», розташованому в Центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбувся VIII різдвяний благодійний передноворічний дипломатичний ярмарок. Дипломатична ярмарок - це багаторічна ініціатива дипломатів, спрямована на підтримку дитячих медичних установ м. Одеси і порятунок життя дітей. 
Напередодні ярмарку щорічно проводяться зустрічі з головними лікарями медичних закладів для того, щоб визначити мету збору коштів - необхідне медичне обладнання та витратні матеріали. Всі зібрані у 2018 році кошти спрямовані на придбання обладнання для пологового будинку №5.
З 23 по 25 грудня в м. Одесі відбувся Третій Міжнародний фестиваль світового мистецтва Odessa Light Fest, який завершив естафету фестивалів світла по всьому світу, перетворивши Одесу в найяскравіше різдвяне місто країни.
25 грудня на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє відбулось святкування Європейського Різдва та відкриття арт-ялинки.
В ніч з 31 грудня на 1 січня одесити мали змогу зустріти Новий 2019 рік на Думській площі. Новий рік на Думській - це прекрасний привід для того, щоб зібратися разом великою одеською сім'єю, провести старий рік, насолодитися концертною програмою і просто повеселитися. Гостей чекав святковий ярмарок на Приморському бульварі, конкурси та розіграші подарунків. Прихід Нового року ознаменувався святковим феєрверком.
1 січня на Думській площі відбулась святкова розважальна програма для дітей, виступи творчих колективів, конкурси, вікторини, роздача подарунків та робота аніматорів. 
6 січня в центральному парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка всіх присутніх пригощали традиційними різдвяними стравами – узваром та кутею на святі «Варимо кутю».

Департамент культури та туризму Одеської міської ради надає необхідне сприяння та організовує роботу історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради. У 2018 року відбулося три засідання історико-топонімічної комісії, на яких було розглянуто 37 питань, відповідно до звернень представників міських установ, громадських організацій та фізичних осіб тощо. 
Комісією було розглянуті та прийняті позитивні висновки про встановлення меморіальних дощок: професору Макаренко М.П., професору Бабакіну Б.П., капітану Рігерману М.А., народному артисту УРСР Єфиму Березину, почесному громадянину Одеси Цюрупі П.О., фізику-теретику Йосипу Фішеру, археологу Михайлу Болтенко, художнику Віктору Чернову, письменнику, правознавцю професору Сурилову А.В., відомому вченому і мандрівнику Миколі Міклухо-Маклаю, бійцю АТО Руденко М.В. у вестибюлі ЗОШ № 106, пам’ятної дошки на честь Українського керівничого комітету, який у 1917 році виконував функції місцевого представника Центральної Ради у                  м. Одесі, а також скульптурної композиції «Древо знання» до 100-річчя Одеського політехнічного університету. Комісією було визначено перелік видатних одеситів, імена яких було розміщено на «Алеї Зірок м. Одеси»                          2 вересня 2018 року в рамках святкування Дня міста.
За результатами прийнятих позитивних рішень історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті Одеської міської ради департаментом підготовлено та узгоджено наступні розпорядження Одеського міського голови:
- від 14.02.2018 року № 66 «Про встановлення меморіальної дошки політичному діячу Шелухіну С.П.»;
- від 08.05.2018 року № 346 «Про встановлення меморіальної дошки одному із засновників та першому керівнику Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, професору Макаренку М.П.»;
- від 15.05.2018 року № 385 «Про встановлення меморіальної дошки артисту Юхиму Березіну»;
- від 24.05.2018 року № 436 «Про встановлення меморіальної дошки на честь першого Генерального Консульства Республіки Грузія в Одесі»;
- від 05.06.2018 року № 476 «Про встановлення меморіальної дошки професору Прісовському Є.М.»;
- від 03.10.2018 року № 881 «Про виготовлення та встановлення меморіальної дошки видатному актору Сові А.К.».
У 2018 році департаментом культури та туризму Одеської міської ради проводилась цілеспрямована робота по усуненню недоліків виявлених під час позапланових перевірок дотримання правил пожежної безпеки в установах та на підприємствах, підвідомчих департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
При цьому серед багатозатратних заходів проведено наступні:
	виконані роботи по встановленню автоматичної пожежної сигналізації;

проведено оброблення дерев’яних поверхонь вогнезахисними засобами;
встановлено грати розпашними, з’ємними, легко відчиняющимися;
демонтовано горюче облицювання стін на шляхах евакуації;
проведено обов’язкове страхування членів добровільної пожежної дружини;
проведено виміри опору ізоляції електромережі на діелектричну міцність;
забезпечено первинними засобами пожежегасіння (вогнегасниками) згідно норм належності;
забезпечено працівників об’єкту засобами колективного та індивідуального захисту.
Крім того щоквартально проводились:
	практичні тренування з евакуації персоналу, учнів та вихованців;

 заняття та інструктажі з персоналом по вивченню та дотриманню правил пожежної безпеки;
перевірки реального стану спрацювання автоматичних систем пожежегасіння;
вибіркові перевірки по відпрацюванню дій персоналу та учнів на випадок виникнення пожежі.

Комунальна установа «Міська художня галерея»

У 2018 році комунальною установою «Міська художня галерея» традиційно організовано серію виставок до міських та державних свят, проведено ряд мистецьких конкурсів для дітей та молоді, майстер-класів одеських художників, заходів open-air, лекцій про мистецтво, екскурсій - усього 79 заходів, у тому числі, виставки живопису, скульптури, графіки та гобелена,              4 художніх конкурси для дітей, 51 майстер-клас та низка екскурсій для студентів, учнів шкіл мистецтв, відвідувачів галереї. Розширено та подовжено співробітництво з дипломатичними місіями м. Одеси, громадськими об’єднаннями, учбовими закладами. У порівнянні із минулим роком за цей період У КУ «МХГ» на 40 % збільшилася кількість виставок. Зросла кількість заходів, лекцій і майстер класів.
До участі у заходах активно долучаються - громадськість, професійні військові, воїни АТО, молодь, студенти професійних вузів, інваліди, діти з малозабезпечених сімей та самі незахищені верстви населення.
	Проведено ряд виставок провідних українських художників до державних свят. Деякі із них, у співпраці з командуванням Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України - «Чорномор'є», «Діалог. Портрет Невідомого», «Мозаїка творчості», до «Дня художника» та                         «Дня захисника України».
	В рамках відзначення «Дня Європи» в Одесі представлено 4 тематичні експозиції - «Подорож по Європі», «Легенди, люди, міста», «Румунія очима одеських художників», «Мелодії Еллади». До експозиції увійшли роботи художників, членів Національної спілки художників України, викладачів та студентів ОГАСА, членів творчого об'єднання «Спілка майстрів. Берег Овідія».
	До «Дня конституції України», в рамках фестивалю «Хочу до Одеси» проведено фестиваль «Одеса. Історія і сучасність», частиною якого стали                      3 експозиції робіт - студентів ХГФ «Ода морю», учасників міжнародного живописного симпозіуму «Овідій і міфи північного Причорномор'я», Сергія Баска «Мелодія рідного берега».
	 Проведено низку заходів у співпраці із дипломатичними місіями                    м. Одеси.
	У співробітництві з Генеральним консульством Румунії, в рамках святкування «Національного дня Румунії», «Днів культури Румунії, та Дня народження видатного румунського поета, письменника і драматурга Міхая Емінеску організовано дві експозиції – виставку творчості одеських і румунських художників «Південна зірка» та виставку творчих робіт учасників міжнародного пленеру, художників з різних країн - «Під південним сонцем Білгород-Дністровського», виставку живопису присвячену пейзажам Румунії, її культурі в Одеському літературному музеї, на культурно-просвітницькому заході «Народна дипломатія» (до святкування 50-річчя Одеської обласної Ради миру). 
	У Верховній Раді України, з нагоди святкування 50-річчя Одеської обласної Ради миру, спільно з її керівництвом, виставку дитячого малюнку  «Діти – посли миру», у співпраці з дипломатичними місіями м. Одеса та Президентським фондом Леоніда Кучми «Україна». В експозицію увійшло                 300 творчих робіт талановитих дітей із тридцяти країн світу. Окремий стенд було оформлено роботами художниці Олени Ватан – інваліда дитинства.
	Під патронатом Одеського міського голови, традиційно організовано три міжнародні виставки-конкурси дитячої творчості – «Великоднє сяйво», «Різдвяна зірка» та міжнародний конкурс-бієнале дитячої творчості «Діти малюють мир», в яких взяли участь понад 8000 дітей з різних країн світу: України, Франції, Італії, Польщі, Німеччини, США (Сан-Франциско).
	Проведено виставку малюнків фіналістів відкритого дитячого конкурсу художніх робіт «Рідна мати моя» за темою «Квіти для Мами», де також було представлено 260 дитячих художніх робіт - учнів навчальних закладів міста та Одеської області, пройшла виставка творчих робіт учнів студії образотворчого мистецтва «Барвінок» - «Свято дитинства».
До Дня Святого Миколая проведено виставку художника та педагога Павла Яйсо і його учнів «Подих свята» – серед них діти з порушеннями слуху та маленькі пацієнти відділення онкогематології ОДКБ, роботи яких також були представлені на виставці. 
В рамках щорічного циклу заходів «Великодні зустрічі» - виставка «Світло великоднього сяйва», що також пройшла під патронатом Одеського міського голови. До експозиції увійшли матеріали фондів музею «Християнська Одеса», приватної колекції А. Дроздовського, роботи навчально-творчих майстерень Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря, художників, членів Національної Спілки художників України. Також проведена ще одна виставка спільно з музеєм - «Зимова фантазія».
Серія виставок як молодих, так і відомих українських художників:               «Море, квіти, місто», «Знову життя», персональна виставка Ірини Царенко «Кольорові емоції рідного міста», персональна виставка Сергія Баска «Одеських схилів натхнення..», персональна виставка творчих робіт Євгена Сивоплясова «Поза часом», що була присвячена святкуванню Міжнародного жіночого дня в Україні. Розроблено Арт-маршрут до професійного свята «День художника».


Комунальна установа 
«Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»

Одним з найважливіших завдань зоопарку є збереження генофонду диких тварин. У зв’язку з цим, велика увага приділялась роботі з розведення різних видів тварин, в тому числі рідкісних і зникаючих. Протягом звітного періоду отримано приплід від 34 видів тварин. Колекцію зоопарку поповнено 18 новими видами: (гієна смугаста, єнот, капібара, трионикс китайський, мадагаскарська круглохвіста ігуана, жако алохвостий, амадіна зеброва).
За звітний період зоопарк відвідало 319 113 чоловік, що на 12 % вище у порівнянні з попереднім періодом. З них на платній основі 180 097 чол., а кількість безкоштовних відвідувачів склало 139 016 осіб. 
Загальна сума зароблених зоопарком коштів склала 9 069 224 грн.
Зоопарк приймає активну участь в культурному житті нашого міста. 
   У 2018 році співробітниками Одеського зоопарку проводились роботи з наукової, природоохоронної, еколого-просвітницької діяльності: продовжено розробки наукових тем зоопарку,  здійснено 30 експедиційних польових виїздів з ціллю наукових досліджень природних популяцій тварин регіональної фауни, співробітниками зоопарку прийнято участь у роботі 10 науково-практичних форумів. 
Протягом 2018 року в Одеському зоопарку було проведено 92 показових годівлі тварин у рамках Програми збагачення середовищ, 9 природоохоронних акцій,  28 виїзних лекцій, 148 екскурсій, 39 екологічних свят.
Виконані роботи з реконструкції зоопарку: 
	виготовлення та установка гніздових та інших зоотехнічних елементів у секторі Птахів та Центрі розведення хижих птахів та сов;

 установка елементів збагачення середовища у вольєрах хижих тварин, копитних та мавп;
	 облаштування книжкової зони;
	 завершено капітальний ремонт громадського туалету, туалет введено в експлуатацію;
	проведено фарбування металевих конструкцій експозиційних обєктів
	проведено поточний ремонт металевих елементів вольєрів сектору хижих  тварин;
	зроблено асфальтування підлоги в приміщенні сектора хижих тварин;
	проведено частковий ремонт даху приміщення на секторі хижих тварин;
	зроблено вольєр для білок;
	реконструйовано вольєр для капібари;
споруджений вольєр для сурікат;
проведено тентування вольєра співочих птахів;
зроблено і встановлено п'ять нових дерев'яних годівниць у вольєрах копитних тварин;
проведено ремонт та переобладнання шести великих тераріумів;
	встановлена система обігріву та фільтрації у басейні для зимового утримання черепах;
	встановлено дві акваріумні стійки для карантинного утримання риб;
	зроблено облаштування дитячого ігрового майданчику (придбання та встановлення двох дитячих гойдалок);
	зроблено ремонт приміщень на секторі «Реабілітації диких тварин»;
	зроблено поточний ремонт опалювальної системи Акватераріуму;
	в рекреаційної зоні встановлена декоративна фігура «Динозавр».


Мистецькі школи 

Художні традиції Одеси мають глибоке коріння. Ми по праву пишаємося відомими на весь світ музикантами і художниками, акторами та письменниками, які народилися і вчилися в нашому місті. Майбутнє нашої країни, нашого міста - за культурними, духовно багатими людьми, які побудують громадянське суспільство, визначать шляхи розвитку економіки, науки, національного мистецтва. Допомогти виховати таких людей - завдання мистецьких шкіл. 
Мистецтво, як складова культури, впливає на свідомість народу й збагачує духовність суспільства. Сучасна мистецька школа є середовищем для творчого розвитку особистості, основа підготовки професійного митця та центр культурно-мистецького життя громади. 
Муніципальна система мистецьких шкіл дає можливість отримувати дітям позашкільну освіту. У м. Одесі функціонує 21 мистецька школа, серед яких             11 музичних, 5 шкіл мистецтв, хореографічна, 2 художні, хорового мистецтва та театральна. Контингент учнів мистецьких шкіл складає 8371 дитину, серед яких 1649 – учні пільгових категорій. Діти з особливими потребами в мистецьких школах м. Одеси займаються в класах разом зі своїми однолітками та беруть активну участь в муніципальних фестивалях і конкурсах, що проводяться мистецькими школами.
Щороку понад 1500 учнів дитячих мистецьких шкіл м. Одеси представляють наше місто на всеукраїнських і міжнародних конкурсах, отримуючи в основному призові місця.
	Особливу увагу в своєї діяльності мистецькі школи приділяють  проведенню фестивалів і конкурсів дитячої та юнацької творчості. Протягом звітного періоду організовано та проведено на високому рівні                                        15 муніципальних фестивалів та конкурсів, зокрема вперше проведено наступні заходи – Відкритий міський джазовий фестиваль-конкурс «BLACK&WHITE», І-й відкритий фестиваль «Tеатр.PRO». 
	21-22 лютого 2018 року на базі КПНЗ «Дитяча музична школа № 1                 м. Одеси» відбувся Перший відкритий міський джазовий фестиваль-конкурс «BLACK&WHITE». Його учасники - юні одеські таланти. В рамках фестивалю відбувся конкурс серед дітей, майстер-класи від провідних викладачів джазу і членів журі, а також концерт за участю переможців конкурсу.
	21-23 лютого 2018 року вихованці початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Одеси представили свою майстерність на другому муніципальному конкурсі «КонцКлас», організатором якого є                   КПНЗ «Дитяча музична школа № 3 м. Одеси». 23 лютого 2018 року в Золотому залі Одеського літературного музею відбулися урочисте закриття, нагородження та гала-концерт переможців муніципального конкурсу юних концертмейстерів «КонцКлас». Учні змогли спробувати себе у ролі акомпаніаторів дорослим виконавцям - вокалістам та інструменталістам. Це дуже складна і копітка робота, яка підвищує майстерність учнів і професіоналізм викладачів». Лауреатам та дипломантам конкурсу вручили грамоти і призи. Також грамотами були відзначені конкурсанти за краще виконання українського твору і викладачі-ілюстратори, які працювали з дітьми на сцені.
	01-03 березня 2018 року на базі КПНЗ «Дитяча школа мистецтв № 3             м. Одеси» відбувся Шостий муніципальний фестиваль-конкурс дитячого мистецтва «Я люблю тебе, Україно». У конкурсі, який проводився з метою популяризації української культури, взяли участь кращі учні дитячих музичних шкіл, шкіл мистецтв міста та області. Юні таланти виконали твори українських композиторів, обробки українських народних пісень, твори на вірші Тараса Шевченка та інших українських поетів.
Також на концерті учні й викладачі продемонстрували майстерність гри на фортепіано, скрипці, баяні, домрі, хоровий спів, виконавши народні і сучасні мелодії.
	09-11 березня 2018 року на базі КПНЗ «Дитяча музична школа № 11            м. Одеси» відбувся VІІ міський конкурс юних музикантів «Крок до успіху». В цьому році в конкурсі взяли участь близько 100 юних музикантів у віці від 6-ти до 16-ти років з різних міст України: Одеси, Южного, Чорноморська, Ізмаїла, Овідіополя, Миколаєва, Харкова, Запоріжжя та Шостки. Виступи учасників конкурсу оцінювало професійне журі на чолі з професором кафедри                       теорії музики та композиції Одеської національної музичної академії                                    ім. А.В. Нежданової Кармеллою Цепколенко. Члени журі відзначили високий рівень підготовки юних музикантів і назвали кращих виконавців у номінаціях: «Солісти-піаністи», «Композиторська творчість» і «Соліст з оркестром». Після нагородження відбувся гала-концерт. У супроводі симфонічного оркестру Одеської філармонії переможці виконали фортепіанні п'єси: П. Чайковського,          С. Прокоф'єва, Д. Шостаковича, Р. Шумана, Н. Лисенко, Й. Баха, А. Вівальді,            Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена і Ф. Мендельсона.
	18 квітня 2018 року в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені В. Василька відбулися гала-концерт і нагородження переможців II міського фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва                     «На крилах Терпсихори», організатором якого є КПНЗ «Дитяча школа мистецтв № 4 м. Одеси». У фестивалі-конкурсі взяли участь колективи Одеси, Чорноморська, Білгорода-Дністровського, Авдіївки та інших міст України. Учасники конкурсу виступали в номінаціях: класична, сучасна хореографія, естрадний, народний танець і народна стилізація.
	В період з 16 по 19 травня 2018 року в КПНЗ «Дитяча музична школа                       №8 м. Одеси» відбувся вже XI Відкритий муніципальний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Фонтанська весна-2018». У фестивалі-конкурсі взяли участь понад 500 юних музикантів, 70 колективів - оркестрів, хорів, ансамблів великих і малих форм - шкіл естетичного виховання Одеси, області та інших міст України. Також учасниками фестивалю стали юні художники, які представили на виставку свої пленерні роботи. Особливість цього конкурсу полягає в тому, що він ґрунтується на композиторської школи Одеси - широкої і різноманітної, а підростаюче покоління музикантів виховується на прекрасних творах одеських авторів. 
	В період з 31 травня по 2 червня на базі КПНЗ «Дитяча музична школа  № 5 м. Одеси» пройшов VI Відкритий міський фестиваль-конкурс «Співоча юність Одеси». Учасники продемонстрували свої таланти в 4 номінаціях: естрадний вокал, ансамблі малих форм, академічний вокал, народний спів.             Гала-концерт переможців відбувся в Одеському муніципальному театрі духової музики ім. народного артиста України О. Саліка.
Традиційно до Дня захисту дітей в нашому місті проходить безліч заходів. 30 травня 2018 року в Одеській філармонії відбувся гала-концерт кращих виконавців фестивалю мистецтв «Діти - дітям» - «Одеський Хоро-Вод». Завдяки технічним можливостям було створено унікальне світлове шоу, інсталяція, поєднання кольору, звуку, музики і емоцій у поєднанні з хоровим співом. 
Протягом 2018 року з метою контролю за діяльністю навчальних закладів проведено комплексні перевірки комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча хореографічна школа м. Одеси», комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 3 м. Одеси», комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча театральна школа м. Одеси», комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа № 8 м. Одеси», комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 4 м. Одеси»
Один з напрямків  роботи полягає у підтримці обдарованих і талановитих дітей та молоді, які навчаються у мистецьких школах. Сплачується муніципальна стипендія особливо обдарованим учням шкіл естетичного виховання м. Одеси, лауреатам та дипломантам міжнародних конкурсів і фестивалів, талановитим учням дитячих музичних шкіл та дитячих шкіл мистецтв. Відповідно до розпорядження міського голови муніципальну стипендію у розмірі 500 грн. щомісячно протягом року отримують 12 вихованців дитячих мистецьких закладів.	

Комунальна установа «Одеський муніципальний театр 
духової музики ім. О. Саліка»

Протягом звітного періоду на основних концертних майданчиках міста реалізована ціла низка культурно-масових подій, зокрема: новорічна музична вистава для дітей учасників АТО, Різдвяний хоровий фестиваль, фестиваль «Музичні перлини», перший хоровий фестиваль «Odessa cantat», фестиваль духових оркестрів. Особливе місце та визнання у слухачів заслужив естрадно-симфонічний оркестр, створений на базі Муніципального театру духової музики, який прекрасно дебютував на святкуванні Дня міста і фестивалі «Золоті скрипки Одеси». 
Керівництвом театру протягом року проводився моніторинг театрального та музичного простору для виявлення направленості глядацьких потреб. Виходячи з результатів дослідження було встановлено найбільш актуальні музичні і театральні  напрямки. Виходячи з цього,  на базі театру було створено нові колективи які функціонують на даний час разом із основними колективами театру. На теперішній час контингент глядацької аудиторії складається з усіх вікових категорій: дітей, молоді, дорослих та людей похилого віку.
У театрі водночас розвиваються оркестри різного типу: духовий, камерний, естрадно – симфонічний оркестр. Кожен з яких має величезний потенціал музично-естетичного розвитку особистості,  позитивного емоційного впливу на людину. 
За звітний період виконавський рівень духового оркестру виріс від класичного духового репертуару до складних джазових творів світової естради.
	Молодий колектив камерного оркестру виконує твори найрізноманітніших епох і стилів,  відкритий для різних творчих експериментів.
Естрадно - симфонічний оркестр в своїй діяльності використовує різні жанри та стилі музичного мистецтва від неперевершених зразків класичної симфонічної музики до сучасних естрадних композицій. Творча мобільність і гнучкість робить його яскравим і самобутнім.
Театр активно творить культурне життя міста, беручи участь в міських святах. Загальна кількість заходів за 2018 р. склала – 77; фестивалів – 6. 
Свою роботу у 2018 році театр розпочав феєричним концертом присвяченим 25-річчю установи в Одеській філармонії, показавши високу майстерність та професіоналізм. 
Шанувальників духової музики зі всієї України зібрав щорічний фестиваль духових оркестрів. 
Найяскравішим концертом 2018 року стало музичне шоу «Fusion fest. Від бароко до року!» - це унікальний перформанс за участю хорів, оркестрів, вокалістів і танцюристів. На концерті глядачі поринули в атмосферу різних епох, стали свідками музичних метаморфоз від часів бароко до сучасності. 
Новорічна музична вистава для дітей «И музыки великой волшебство…», яка базується на чудовому виконанні сучасних музичних творів камерним оркестром та солістами театру стала чудовим завершення року. 
Робота Одеського муніципального театру духової музики ім. О.Саліка у 2018 році була спрямована на залучення молоді до культури і мистецтва, пропаганда високих моральних, етичних, цивільних і духовних ідей і цінностей засобами театру, організація інших заходів художньо-творчого характеру, що проводяться власними силами та силами запрошених колективів, запрошеними виконавцями. 

Комунальні установи «Централізована міська бібліотечна система для дорослих» та «Централізована міська бібліотечна система для дітей»
	
У місті Одесі працюють 40 муніципальних бібліотек, об’єднаних у дві централізовані бібліотечні системи. Загальний бібліотечний фонд обох ЦМБС для дорослих та дітей на кінець 2018 року складав відповідно 657,86 та 359,77 тис. примірників. Загальна кількість зареєстрованих користувачів становила відповідно 61,6 та 66,2 тис. осіб. Усього на кінець 2018 року муніципальні бібліотеки ЦМБС для дорослих та дітей відвідало відповідно 342,5 та 636,7 тис. осіб.
Протягом звітного періоду в міських бібліотеках ЦМБС для дорослих було проведено 1493 заходи, з них 1 276 у бібліотеках і 217 виїзних за межами бібліотек. У бібліотеках-філіях ЦМБС для дітей усього було проведено                  3018 заходів, з них 2 333 у бібліотеках та 685 виїзних. 
Увагою міських бібліотек були охоплені та відзначені усі державні свята, пам’ятні та знамені дати вітчизняної та світової історії та культурі, ювілеї та найбільш значні події відбувалися протягом звітного року. Форми та методи заходів були різноманітними: виставки, читання, книжкові презентації, автограф-сесії, творчі літературні конкурси, майстер-класи, арт-презентації, вернісажі, та інші. Серед них, як найбільш яскраві та значимі, можна зазначити:
- Традиційний щорічний фестиваль «Букфест-2018» у Міському саду до Всесвітнього дня книги та авторського права;
- Культурно-просвітницькі заходи до Дня Європи;
- Щорічний загальноміський творчий конкурс читачів «Кожний спроможний випробувати себе»;
- Франківські та Шевченківські читання;
- Щорічний муніципальний конкурс ім. К.Г. Паустовського;
- ХХIІ Міжнародного книжкового ярмарку «Зелена хвиля» та                               VІ Міжнародного Корнейчуковського фестивалю дитячої літератури;
- Культурно-просвітницькі заходи до Всеукраїнського дня бібліотек.

Комунальна установа «Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова»

Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В.Блещунова є унікальним, єдиним в Україні музейним закладом такого роду. В музеї постійно проводиться науково-дослідна та науково-просвітницька робота.
Протягом звітного періоду кількість предметів основного фонду музею поповнилась на 7 одиниць і на кінець 2018 року складала 10 464 предмета, з яких у звітному періоді експонувалося 3 371 предмет.
Усього у 2018 році було відкрито 8 нових виставок у межах музею та                     4 виставки поза музеєм, які мали змогу відвідати 8,7 тис. осіб.
У 2018 році у музеї було проведено 115 екскурсій.
Серед найбільш яскравих заходів, що проходили у музеї можна відзначити:
- Виставковий еко-проект Марії Мітрофанової «Білий ліс та його мешканці»;
- Всеукраїнський виставковий проект «Я: дзеркало»;
- Виставка «З Нью-Йорку до Одеси. Щоденники Владислава Давідзона»;
- Виставка Давида Григоряна «Грузія на плівці»;
- Виставка творів членів професійної спілки акварелістів України «Фабріано в акварелі»;
- Виставка південнокорейських художників «Двоє чоловіків, що танцюють з пензлем» та інші.
У музеї постійно ведеться велика культурно-освітня робота. Регулярно протягом року проводились заняття для дітей та підлітків у музейно-освітньому центрі «Співтворчість». З великим інтересом проходили засідання філософського клубу «Школа глядача».

Комунальна установа «Одеський муніципальний музей-квартира Леоніда Утьосова»

Одеський муніципальний музей-квартиру Леоніда Утьосова було відкрито лише у 2015 році, але він постійно привертає увагу і вже користується великою популярністю серед одеситів та гостей міста. Рік за роком музей нарощує свою експозиційну площу та регулярно поповнює виставкову колекцію.
Протягом звітного періоду кількість предметів основного фонду музею поповнилась на 400 одиниць і на кінець 2018 року складала 1 940 предметів, з яких у звітному періоді експонувалося 503.
У 2018 році у музеї було проведено 14 культурно-просвітницьких заходів. Усього музей відвідали більше 3 тис. осіб.
У 2018 році у музеї було проведено 263 екскурсії.
Серед найбільш яскравих заходів, що проходили у музеї можна відзначити:
- у березні 2018 року – святкування Дня народження Л.Й. Утьосова. Зустріч друзів «Дома Утьосова». Виставка до ювілею першого показу фільму «Весёлые ребята»;
- у травні 2018 року – відкриття скульптури «Одеська бабуся» до Міжнародного дня музеїв та «Велике чаювання у Одеської бабусі» в рамках святкування Дня Європи; 
- у вересні 2018 року – відкриття скульптури «Молодий Утьосов» скульптора О. Новаєва до Дня народження музею, культурно-просвітницькі заходи в рамках святкування Дня міста та інші.

КП «Парки Одеси»

Діяльність КП «Парки Одеси» спрямована на організацію і проведення культурно-масових заходів, тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх та інших заходів а саме:
         - підвищення рівня культурно-масових заходів, покращення рівня надання послуг по проведенню активного відпочинку та дозвілля мешканців міста, популяризації туристичної привабливості міста  у парках: 
        - ознайомлення одеситів та гостей міста із творчими та спортивними колективами Одеси та області, проведення різноспрямованих майстер-класів, спортивних змагань, інформаційно-роз'яснювальних заходів стосовно роботи муніципальних служб міста.
       - виконання завдань та цілей комунального підприємства: підвищення ефективності паркових культурно-масових заходів, втілення сучасних форм та засобів проведення заходів, орієнтація  заходів на підтримання сімейних зв'язків. 
За звітний період в парках проведено 205 культурно-масових заходів, які відвідали близько 450 тис. жителів та гостей  міста,  що перевищує показники попереднього періоду на 63 % та 72 % відповідно. 
Анонси  та  пост-релізи  заходів публікуються на  офіційному сайті міста (Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.  КП «Парки Одеси» ( "http://www.parki.od.ua)"http://www.parki.od.ua), сторінці департаменту у соціальній  мережі Facebook.
Крім того, надано сприяння у проведенні  75 найбільш значущих масових заходів, направлених на підтримку громадських ініціатив, пов'язаних з вихованням молоді та впровадженням новаторських проектів, таких як:
        - 8-й Одеській спортивний марафон «Самоперевершення», 
        - міжнародний  відкритий фестиваль бойових мистецтв «Кращі з кращих». 
        - обласний молодіжний фестиваль патріотичної пісні «Любимо Україну»,  до  22 - ї річниці Конституції України, 
- святкові заходи, присвячені: до Дня Героїв Небесної Сотні, Дня соборності України, Дню пам'яті героїв Крут, до Міжнародного дня рідної мови, до Дня визволення Одеси, до Дні пам’яті та примирення , присвяченого пам’яті жертв Другої світової війни та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Європи, Дня родини, Дня Конституції, а також до 25-річчя затвердження Державного гімну України «Ще не вмерла Україна» та малого Державного гербу України – тризуба,
- до днів народження Євгена Гребінки, Євгена Маланюка, Т.Г. Шевченка, Устима Кармелюка, М.П. Стельмаха, І.І.°Катаєва, К.Г. Паустовського  та інших.
        - Гастрономічний фестиваль «Велике грузинське свято «Боржомі», присвячений культурі, музиці, кухні та традиціям Грузії, 
        - виставки ретро - автомобілів  «Зіркове  ралі», 
       - 27-й Одеський музичний фестиваль  імені Ігоря Ганькевича «Пікейні жилети» та інш. 
Проведення  комплексу робіт з реконструкції, покращення інфраструктури та  благоустрою територій парків буде  продовжено у  2019 році.

 Парк культури  та  відпочинку «Преображенський»:
            - проведені  роботи (заміна старого покриття на тротуарну плитку, прокладено систему автополиву, водопостачання та водовідведення, облаштовано громадський туалет, проведено освітлення території);  
          - вхідні групи до парку з вулиць Мечникова і Новощепний ряд облаштовані  арками в мавританському стилі; 
          Після реконструкції парк «Преображенський» стане місцем зеленого відпочинку та   одночасно інтерактивним меморіальним  комплексом.

Дендропарк «Перемога»:
    - відкриті оновлені  водойми, встановлено музичне освітлення прудів  «Світлове шоу «Казковий  пруд». 
   В рамках  реалізації  проекту  «Громадського  бюджету 2017 - «Світлове шоу «Казковий  пруд»,  відбулося  доведення композиції водоймів  дендропарку до архітектурного ландшафту, встановлено музичне освітлення «Світове шоу». За задумом авторів проекту, оновлені ставки додають парку сучасний унікальний вигляд, надають можливість одеситам і гостям міста ще одну можливість цікаво проводити своє дозвілля;
     	- в рамках Міської програми «Електронний відкрите місто», у  дендропарку встановлено мережу точок відкритого бездротового доступу в Інтернет за технологією Wi-Fi. Мережа налічує 10 точок, розташованих в найбільш відвідуваних куточках парку;
    	- облаштування  пішохідних  доріжок, відновлення зовнішнього освітлення  (з новою кабельною каналізацією і встановленням 296 опор зі світильниками).

Центральний  парк культури  та  відпочинку 
ім.Т.Г. Шевченка:
- у  впродовж робіт з благоустрою парку, як центру української  національної культури в  місті Одесі, у  2018 році  встановлені лави у вигляді розкритих книг, на яких можливо побачити висловлювання і цитати з віршованих творів Великого Кобзаря. 
Також, за рахунок внутрішніх ресурсів КП «Парки Одеси», без використання бюджетних коштів, проведено певний комплекс ремонтних робіт у                    ЦПКтВ ім.Т.Г. Шевченка
 - капітальний ремонт огорожі комунального об'єкта - танцмайданчик      «Вогні маяка»;
- облаштування дорожнього покриття з екологічного матеріалу пішохідних доріжок від танцмайданчика «Вогні маяка» до Головної алеї  парку;
- поточний ремонт приміщення радіовузлу парку (колишня «Ветеринарна клініка»);
- облаштування плиткового покриття біля входу на естраду «Ракушка»;
- облаштування приміщення звукорежисера біля сцени «Ракушка»;
 - придбання 50 спеціальних столів  для проведення ярмарків-фестивалів;
- модернізація  концертної світло-звукоапаратури для  проведення  музичних  заходів;
 - виготовлення банерів та  флаєрів з анонсами заходів;
 - придбання  лавок для  глядачів культурно –масових  заходів  біля естради «Ракушка»;
 - придбання та встановлення 3 шлагбаумів і юніпаркеров перешкоджаючих несанкціонованому в'їзду автомобілів на  територію парку;
   - капітальний ремонт частини приміщення господарського складу;
   - виготовлення полок та антресолі у підсобному приміщенні естради «Ракушка».

Туризм

Протягом звітного періоду департаментом культури та туризму Одеської міської ради здійснювалася робота, спрямована на просування міста на міжнародній арені, підвищення його впізнаваності, збільшення туристичного потоку та створення іміджу міста, як Південної столиці України.
Фінансування нижчезазначених заходів здійснювалося за рахунок коштів бюджету м. Одеси в рамках Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03.02.2016 р. № 267-VIІ (далі - Програма).
Зазначена Програма була розроблена з метою збільшення туристичного потоку, підвищення конкурентоздатності міста в галузі туризму, забезпечення широких можливостей та комфортних умов для туристів і гостей м. Одеси, утримання лідируючих позицій міста на національному ринку туристичних послуг, а також виходу на міжнародний ринок, розвитку інноваційних програм, збільшення кількості робочих місць та збереження й раціонального використання історико-культурної спадщини й природного потенціалу міста. 
Виконання Програми здійснювалось за такими напрямами та заходами.

1.Створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі
1.1. Забезпечення діяльності комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр м. Одеси».
Впродовж 2018 року у місті функціонувало 5 філій комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» (далі –  КП «ТІЦ          м. Одеси»): 
	- на Приморському бульварі в фойє фунікулера; 
	- на вул. Єврейській, 4а;
	- у приміщенні нової автостанції «Старосінна»;
	- на базі мікроавтобусу на вул. Ланжеронівській (протягом «високого» туристичного сезону);
	- в приміщенні КП «Право», розташованого за адресою:                                      вул. Ланжеронівська, 5 (з грудня 2018 року).
Для формування розвиненої туристичної інфраструктури, найбільш якісного надання послуг туристам та гостям Одеси, а також позитивного іміджу міста існує необхідність у відкритті додаткових філій у місцях масового скупчення людей. Проводиться робота з вирішення цього питання.
За 2018 рік надходження до бюджету м. Одеси від сплати туристичного збору склали 7,3  млн грн., що на 30,36% або 1,7 млн більше ніж у 2017 році.
1.2. Впровадження проекту «Туристична картка гостя м. Одеси».
«Туристична картка гостя м. Одеси» (далі – «Картка гостя») – це смарт-карта, що дозволяє туристові відвідувати визначні пам'ятки, не купуючи окремі квитки, що досить зручно у використанні та економно у часі переміщення по місту.
Завдяки проекту мешканці та гості міста можуть скористатися комплексом послуг, сплативши лише вартість «Картки гостя». В залежності від тривалості перебування у місті можна купити 24-, 48- і 72-годинну «Картку гостя», до якої включений цілий комплекс послуг, серед яких: відвідування зоопарку, музеїв, екскурсії на електромобілях, отримання певної знижки на відвідування аквапарку «Одеса», квест-кімнат, а також кафе та ресторанів, доставка суші тощо.
За звітний період інвестором було надруковано «Картки гостя», які розповсюджувалися 2 шляхами:
1. В одному із пунктів продажу за готівковий розрахунок:
- пункти продажу екскурсійних квитків компанії ECARS;
- театральні каси «UKRTICKET».
2. Онлайн – на сайті odessacard.com.	
1.3. Впровадження проекту безкоштовної інформаційної допомоги туристам міста волонтерами «Інфо Груп».
Проект «Інфо Груп» – безкоштовна інформаційно-довідкова служба допомоги  туристам волонтерами міста. Співробітники «Інфо Груп» – молоді активні люди, які володіють кількома іноземними мовами та добре орієнтуються в місті, його історії та культурі.
Впродовж звітного періоду проект реалізовувався в 2 етапи (з 06 по 30 червня 2018 року та з 01 по 28 липня 2018 року) департаментом культури та туризму Одеської міської ради спільно з КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси», Асоціацією «Туризм Одеси» та студентами одеських вищих навчальних закладів. У проекті брали участь студенти Міжнародного гуманітарного університету, Одеського національного університету                                 ім. І.І. Мечникова, Одеського національного економічного університету, Коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу, Одеської національної академії харчових технологій, Одеський державний екологічний університет.
Волонтери «Інфо Груп» працювали у місцях масового скупчення людей – у центральній частині міста, залізничному вокзалі, аеропорту та в інших місцях            м. Одеси. Волонтери були одягнені в спеціальний одяг із символікою міста для швидкого впізнавання туристами (майка, кепка, сумка). Вони безкоштовно розповсюджували карти міста і «Календар подій у м. Одесі у 2018 році» та надавали необхідну туристам інформацію щодо місця проживання, харчування, відпочинку, яким маршрутом дістатися до того чи іншого об'єкта показу; заходів, що проходять в місті, а також проводили опитування та анкетування туристів та гостей м. Одеси.
Всього до зазначеного проекту залучено 108 волонтерів.
1.4. Впровадження системи QR-кодів на об'єктах туристичних маршрутів міста.
У рамках зазначеного проекту були розроблені та встановлені інтерактивні QR-таблички на архітектурних пам'ятниках, визначних пам'ятках і об'єктах показу в центральній частині міста Одеси.
При скануванні QR-коду програма переадресовує запитувача на інформацію про відповідний архітектурний об'єкт, яка розміщена на офіційному туристичному сайті міста – www.odessatourism.org.
Замість 15 запланованих одиниць на об'єктах туристичного показу у             2018 році було встановлено 33 нових QR-табличок.	
1.5. Створення та впровадження в місті екскурсійних маршрутів у форматі 3D.
Екскурсійні маршрути у форматі 3D – це туристичний сервіс, який дозволяє туристам рухатися в просторі завдяки натисканню кнопки миші на точці переходу всередині 3D-панорам, що дозволяє послідовно переглянути всі панорами туру. Величезною перевагою 3D турів, на відміну від традиційних фотографій, є можливість додавання інтерактивних елементів, наприклад, опису предметів і об'єктів, текстових і звукових підказок, карт об'єктів, музичних фонів, відеовставок, посилань на сторінки  в Інтернеті.
Віртуальні тури є кращим засобом презентації міста в Інтернеті, бо дозволяють якнайкраще ознайомити глядача з усіма визначними пам'ятками й оглядом головних вулиць та інших відомих місць Одеси.
За звітний період було розроблено 2 віртуальних екскурсійних маршрути у форматі 3D центральними вулицями міста з використанням окулярів віртуальної реальності, що дозволяє занурити туриста в атмосферу нашого міста та допомагає зробити презентацію Одеси на міжнародних виставках більш яскравою та продуктивною. 
1.6. Організація проведення опитувань, анкетувань туристів та гостей м. Одеси.
У концепції туристського попиту пріоритетне місце відводиться споживачу. 
З метою сегментування туристичного ринку та виявлення вподобань туристів та гостей м. Одеси щодо відпочинку з 06 по 30 червня 2018 року та з 01 по 28 липня 2018 року проводилось їх опитування та анкетування волонтерами в рамках реалізації проекту «Інфо Груп».
Проект «Інфо Груп» – безкоштовна інформаційно-довідкова служба допомоги туристам під патронатом департаменту культури та туризму Одеської міської ради і КП «ТІЦ м. Одеси». 
Також у 2018 році на постійній основі проводилось анкетування відвідувачів інформаційних рецепцій КП «ТІЦ м. Одеси».
Всього впродовж 2018 року проведено 5 опитувань та анкетувань туристів та гостей міста.
1.7. Розробка та встановлення картосхем, на яких відмічено розміщення основних об’єктів туристичного відвідування.
Впродовж звітного періоду були розроблені для встановлення на зупинкових комплексах міста картосхеми місць відвідування, а саме: театрів, музеїв, основних об'єктів показу міста з описом на 3-х мовах (українська, російська, англійська). Це сприяло кращому орієнтуванню на місцевості й робило перебування туристів у місті більш зручним. 
Замість 30 запланованих одиниць у 2018 році встановлено 100 картосхем на 50 зупинкових комплексах (з обох сторін зупинки).
1.8. Виготовлення та встановлення туристичних інформаційних знаків, що інформують про найближчі об’єкти туристичного відвідування, місцезнаходження КП «ТІЦ м. Одеси» та його філій.
Туристичні інформаційні знаки служать координаційною допомогою для туристів та гостей міста.
Впродовж 2018 року замість запланованих 5 було встановлено 7 нових туристичних інформаційних знаків, на яких зображено: карту центральної частини міста з описом на 3-х мовах (українська, російська, англійська), місць відвідування (театрів, музеїв, основних об'єктів показу міста, філій КП «ТІЦ м. Одеси»); напрями до найближчих об’єктів туристичного відвідування; посилання на офіційний туристичний сайт міста.
Локації туристичних інформаційних знаків: на розі вулиць Буніна та Пушкінської, на розі вулиць Грецької та Леха Качинського, на розі вулиць Дерибасівської та Пушкінської, на Грецькій площі з боку вулиці Дерибасівської, на Грецькій площі біля Червоного провулку, біля Одеського археологічного музею НАН України, біля Одеського національного академічного театру опери та балету.
1.9. Впровадження проекту з туризму для людей з особливими потребами.
Впродовж звітного періоду спільно зі спортивним клубом інвалідів «Одеса – Баскет» замість 10 запланованих було організовано 36 екскурсійних турів для людей з особливими потребами.
Для покращення умов пересування цієї категорії людей спеціально обладнаний автобус, у якому була приварена апарель.
1.10. Відкриття нових об'єктів показу.
01 вересня 2018 року до 110-річчя від дня народження конструктора космічної техніки  В. П. Глушко в НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ імені І. І. Мечникова з нагоди її відкриття після реконструкції, відкрито та представлено відвідувачам модель ракети «Енергія - Буран» розміром більше 4-х метрів заввишки і більше 1 метра шириною. 
02 вересня 2018 року до Дня міста Одеси оновлено експозицію музею судноплавства (оновлено вітрини з моделями та артефактами) та відкрито відтворений в натуральну величину стародавній корабель «Кадм».
1.11. Створення та забезпечення діяльності конвеншн-бюро, створення Інтернет-ресурсу щодо MICE-туризму.
Впродовж звітного періоду було розроблено макет брошури та надруковано оновлений «Одеський путівник з MICE-туризму», в якому зібрана та оброблена інформація щодо наявності в Одесі конференц-можливостей та інфраструктури для ділового туризму. Брошура розповсюджувалась серед туристів та гостей міста, що відвідували Одесу з приводу ділового туризму (учасники конференцій, конгресів форумів, семінарів). 
Тираж – 1000 од.
1.12.	 Проведення заходів щодо розвитку медичного та рекреаційно-оздоровчого туризму (створення Інтернет-ресурсу щодо медичного, рекреаційного туризму).
Медичний туризм продовжує глобалізуватися і стрімко набирати обертів. У провідних країнах світу з високим рівнем медицини прибуток від в'їзного оздоровчого та лікувального туризму вимірюється сотнями мільйонів доларів щорічно і є вагомим вкладом у поповнення бюджету країни. За останні роки медичний туризм (лікування, діагностика та реабілітація, становить близько 2 % світового ВВП).
Вітчизняна медицина має власний козир – співвідношення «якість –ціна». Попит на доступні і висококваліфіковані медичні послуги на світовому ринку постійно зростає. Для цього потрібно лише розробити і належним чином реалізувати відповідні заходи. 
Враховуючи зазначене, впродовж звітного періоду проводилася робота зі збору, уточнення та обробки інформації про медичну інфраструктуру м. Одеси, підготовка контенту про Одесу (українською, російською та англійською мовами) для розробки веб-сайту медичного, рекреаційного туризму. 
1.13.	Впровадження проекту встановлення комплексу туристичних інформаційних панелей в м. Одесі та їх технічне обслуговування.
Туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку міста. Щорічно Одесу відвідують значна кількість туристів, що приїжджають до нашого міста, щоб познайомитися з його культурним різноманіттям і отримати незабутні враження. 
Туристична галузь стрімко розвивається, що супроводжується постійним впровадженням новітніх технологій, застосуванням прогресивних заходів просування та надання послуг, ефективним використанням наявних можливостей та ресурсів.
З огляду на необхідність підвищення якості туристичних послуг та рівня розвитку туристичної інфраструктури в нашому місті, було вирішено встановити сенсорний туристичний інформаційний кіоск. Встановлення інформаційного туристичного кіоску дає можливість гостям міста швидко та зручно отримати необхідну інформацію про найцікавіші культурно-розважальні заходи в місті, дізнатись про готелі, ресторани, театри, визначні пам’ятки міста, переглянути відео-матеріали та отримати іншу корисну для туриста інформацію.
Впродовж звітного періоду здійснена робота з виготовлення кіоску з екраном 55 дюймів та розроблений контент для нього.
1.14.	Створення та встановлення  арт-об'єктів.
До Дня міста 02 вересня 2018 року створено та відкрито новий арт-об’єкт – скульптура «Молодий Утьосов» в Одеському муніципальному музеї-квартирі Леоніда-Утьосова, що зображає знаменитого одесита в пору юності.

2. Просування туристичного продукту

2.1. Утримання та просування туристичного сайту м. Одеси (оновлення інформації, розробка нових розділів, реклама та просування сайту в мережі Інтернет тощо).
Офіційний туристичний сайт міста www.odessatourism.org доступний трьома мовами, що забезпечує спрощений доступ до інформації, необхідної туристам та мешканцям міста.
На сайті можна ознайомитися з інформацією про туристичну інфраструктуру міста (готелі, музеї, театри та інші суб'єкти туристичної діяльності), з іншою інформацією, необхідною для туриста, та календарем подій у місті. Сайт забрендований туристичним логотипом міста. 
Впродовж звітного періоду оновлювалася інформація про календар подій у місті, нові місця відпочинку, туристичні новини тощо. 
Проведена масштабна робота з модернізації сайту: відбулося оновлення структури сайту, змінено оформлення сайту, розроблено новий більш зручний інтерфейс, додані нові розділи, оновлена інформація про туристичну інфраструктуру міста. 
Крім того, з метою популяризації Одеси як привабливої дестинації України на китайському туристичному ринку, у звітному періоді в офіційний туристичний сайт міста інтегровано створений у 2018 році інтернет-ресурс про туристичний потенціал м. Одеси китайською мовою (lvyou168.cn/odessatourism). 
2.2. Утримання мобільного додатка «Путівник Одесою».
Мобільний додаток «Путівник Одесою» виконує функцію електронного гіда містом, який підкаже де розташуватись, смачно поїсти і які туристичні об’єкти відвідати.
Вбудована функція квесту «check-in» надає можливість виграти призи, забрендовані туристичним логотипом міста. Додаток функціонує двома мовами.
За звітний період був оновлений інтерфейс мобільного додатку, оновлений контент мобільного додатку, оновлена текстова та графічна інформація розділів  «Календар подій», «Розміщення», «Їжа», «Дозвілля», «Туристичний інформаційний центр». Крім того, оновлена актуальна інформація щодо готелей, хостелів, ресторанів, кафе, нічних клубів та інших об’єктів туристичної інфраструктури та QR-кодів. Також проводилась робота з просування мобільного додатку в мережі Інтернет.
2.3. Просування туристичного продукту м. Одеси в Інтернет-просторі ("Facebook", "Youtube" тощо).
Впродовж звітного періоду підтримувалась в актуальному стані сторінка департаменту культури та туризму Одеської міської ради у соціальній мережі «Facebook» та на відеохостингу «Youtube». 
На сторінці департаменту культури та туризму Одеської міської ради у соціальній мережі «Facebook» постійно висвітлювалися новини міста, пов’язані з галуззю туризму, та фотозвіти всіх заходів, що проводилися департаментом культури та туризму Одеської міської ради.
На відеохостинг «Youtube» завантажувалась медіа-інформація та різноманітні відеоролики про м. Одесу.
2.4. Проведення прес-турів для представників засобів масової інформації України та інших країн світу.
З метою формування іміджу Одеси – 365, як привабливого туристичного міста щорічного відвідування, замість 4 запланованих проведено 8 прес-турів: 
- 25-27 лютого 2018 року проведено прес-тур для представників засобів масової інформації з Індії. 
Учасники заходу здійснили оглядову екскурсію містом, відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський літературний музей та його Сад скульптур, Одеський Археологічний музей Національної Академії Наук України.
Крім того, була проведена зустріч учасників прес-туру з представниками департаменту культури та туризму Одеської міської ради, в рамках якої відбулась презентація одеських маршрутів, одеської кухні, популярних фестивалів міста. Акцент зустрічі був здійснений на тому, що Одеса - місто цілорічного відвідування, де представлені різні напрямки туризму: подієвий, гастротурізм, ділової, медичний і ін. Особливу зацікавленість у гостей викликав освітній туризм.
- 11-15 квітня 2018 року відбувся прес-тур для представника засобів масової інформації з Великобританії.
Учасники прес-туру відвідали: екскурсію «Мультикультурна Одеса», Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський літературний музей та його Сад скульптур, Одеський художній музей, Одеський Археологічний музей Національної Академії Наук України, одеські катакомби, Одеський морський вокзал, Центр культури вина «Шабо», Музей коньячної справи М. Л. Шустова, а також огляд готелю «Hotel de Paris Odessa MGallery by Sofitel».
За результатами прес-туру, у всесвітньовідомому видавництві «Lonely Planet» опубліковано статтю про Одесу та додано інформацію про туристичну інфраструктуру міста до путівника для туристів «Lonely Planet».
-	20-24 квітня 2018 року відбувся прес-тур для представників зі Швейцарії.
Учасники прес-туру відвідаи оглядову екскурсію містом, Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський літературний музей та його Сад скульптур, Одеський художній музей, Одеський Археологічний музей Національної Академії Наук України, Центр культури вина «Шабо», Музей коньячної справи М. Л. Шустова.
-	08-09 травня 2018 року відбувся прес-тур для представників засобів масової інформації з Туреччини.
Учасники заходу здійснили оглядову екскурсію містом, відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, Стамбульський парк.
- 29 травня – 06 червня 2018 року відбувся прес-тур для блогерів з України. 
Учасникам прес-туру були презентовані основні об’єкти показу міста з метою подальшого їх висвітлення в засобах масової інформації та популяризації м. Одеси, як міста цілорічного відвідування, залучення додаткового потоку туристів до Одеси.
- 4-7 серпня 2018 року відбувся прес-тур для турецьких журналістів. Гості відвідали Одеський національний театр опери та балету, дізналися віхи його історії. Побувавши на оглядовій екскурсії, ознайомилися з визначними пам'ятками міста, пройшли по Ланжеронівській, Рішельєвській, Дерибасівській, Приморськоому бульвару. Найбільше гостей надихнув Стамбульський парк, символ дружби міст Туреччини і України. Також вразили Потьомкінські сходи та кращий на Чорному морі пасажирський термінал порту, який пов'язує морським шляхом Одесу і Стамбул. 
За результатами прес-туру опубліковані статті і знято телепередачі в турецьких ЗМІ про Одесу, приваблюючи туристів до її пам'яток.
- 21-23 вересня 2018 року в рамках Міжнародного джазового фестивалю  "Odessa Jazz Fest" відбувся прес-тур для представників ЗМІ. 
Учасникам прес-туру були презентовані основні об’єкти показу міста з метою подальшого їх висвітлення в засобах масової інформації та популяризації м. Одеси, як міста цілорічного відвідування, формування іміджу нашого міста як комфортної платформи для культурологічного туризму, залучення додаткового потоку туристів до Одеси.
- 31 жовтня – 2 листопада 2018 року відбувся прес-тур для представників  рейтингових ЗМІ з Румунії (блогерів, журналістів друкованих видань, знімальних груп телеканалів), а також провідних румунських туроператорів і представників найбільшої національної авіакомпанії Румунії «ТАРОМ». Румунська делегація ознайомилась з основними пам'ятками Одеси, відвідала заклади туристичного розміщення, відпочинку та розваг. Окремою частиною програми було обговорення туристичного потенціалу міста на зустрічі з представниками Одеської міської ради і Генерального консульства Румунії в Одесі. На заході підіймалися питання співпраці між Румунією та Одесою, нові туристичні перспективи завдяки відкриттю прямого авіасполучення «Одеса-Бухарест» компанією «ТАРОМ», просування Одеси на туристичному ринку Румунії та збільшення потоку румунських туристів до міста. Одеса  була представлена як місто цілорічного відвідування та приваблива дестинація для туристів; гостям було презентовано інвестиційні можливості міста.
Румунські журналісти поділились своїми враженнями про місто з багатомільйонною аудиторію, розмістивши інформацію про Одесу в соціальних мережах, інтернет-блогах, на шпальтах журналів, газет та у новинних сюжетах телеканалів.
2.5. Розміщення туристичної реклами з туристичним логотипом м. Одеси на рекламних носіях у містах України.
З метою додаткової промоції Одеси у звітному періоді була розміщена соціальна реклама м. Одеси «Я люблю Одесу» на рекламних площинах таких міст України, як: Київ, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ. 
Загальна кількість рекламних конструкцій, на яких була розміщена соціальна реклама м. Одеси «Я люблю Одесу», – 128, із них:42 – білборда, 26 – скроллів та 60 сіті-лайтів. Крім того, було виготовлено 1000 плакатів «Я люблю Одесу» формату А2 та розміщено у містах України.
Також, з метою популяризації Одеси як дестинації цілорічного відвідування, розвиток внутрішнього туризму та залучення додаткового потоку туристів в м. Одесу, у липні та жовтні 2018 року на моніторах в швидкісних потягах «Інтерсіті» транслювався відеоролик «Я люблю Одесу» за наступними напрямами:
- з 01 по 07 липня: Київ-Харків-Львів, Київ-Покровський-Київ, Київ-Костянтинівка-Київ, Київ-Перемишль (через Тернопіль, Львів)-Київ, Київ-Перемишль (через Львів)-Київ;
- 05 жовтня по 01 листопада: Дарниця, Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Дніпро-Покровський, Київ-Дніпро-Запоріжжя, Київ-Костянтинівка, Київ-Одеса (через Жмеринку), Київ-Перемишль (через Святошин, Коростень, Підзамче, Львів), Київ-Перемишль (через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів), Київ-Тернопіль.
Крім того, було виготовлено проспект «BEST ODESSA», в якому міститься необхідна інформація для туриста про готелі, ресторани, пляжі та ін.
2.6. Розміщення інформації про м. Одесу в засобах масової інформації.
Протягом звітного періоду інформацію про туристичний потенціал м. Одеси було розміщено в наступних засобах масової інформації:
- в бортовому журналі «Panorama» авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (за січень, травень, червень). Зазначений авіаперевізник з'єднує нашу країну з ключовими містами Європи, Азії, США, країн СНД і Близького Сходу, а також інших континентів і держав. МАУ пропонує рейси в понад 3000 напрямків, виконуючи близько 1000 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. 
Вищезазначене видання розповсюджується на всіх рейсах авіакомпанії «МАУ», в її агентствах та представництвах, а також посольствах України за кордоном, міжнародних дипломатичних місіях в Україні, найбільших українських та міжнародних компаніях, окремих ресторанах та готелях, а також в аеропорту «Бориспіль».
- в бортовому журналі «Skylife» авіакомпанії «Турецькі Авіалінії» (за квітень). Зазначений авіаперевізник займає 1 місце в Європі та 4 місце в світі за кількістю напрямків. Компанія здійснює польоти в 120 країн світу (300 пунктів призначення). Аудиторія журналу налічує 6 млн. осіб на місяць.
- в британському виданні ABTA Сountry by Country Guide. Це щорічне видання британської туристичної асоціації туроператорів і турагентів, яке  Спеціалізується на інформації про більш, ніж 180 країн. Аудиторія видання налічує більше 55 000 спеціалістів сфери туризму Великобританії та Ірландії.
-сюжет про Одесу «Odessa - a Black Sea pearl» зробила відома німецька міжнародна телерадіокомпанія « Deutsche Welle» («Німецька хвиля»). Аудиторія: 150 млн. осіб щотижня.
- туристичний потенціал Одеси було висвітлено на румунських популярних телеканалах, газетах, журналах та у соціальних мережах ( «Capital», «Profit», «Click!», «Stirile TV» та ін. )
- у діловому польсько-українському виданні «eDIALOG» Одеса з’явилась на обкладинці. Один з номерів журналу присвячено економічним і туристичних аспектам нашого міста, яке користується все більшою популярністю серед туристів з всього світу. «eDIALOG» – це економічний журнал польсько-української господарчої палати, яка є однією з найстарших двосторонніх палат в Польщі і працює, щоб покращити розвиток економічних і суспільних польсько-українських стосунків. Видання розповсюджується серед представників державної адміністрації, бізнесу і багатьох інших сфер співпраці між Польщею і Україною.
- в одеських засобах масової інформації та Інтернет-порталах міста та області.
- на сайті Ради Європи на сторінці «Інтеркультурні Міста» (ІСС) («Інтеркультурні Міста» (ІСС) - це Програма Ради Європи, яка підтримує інтеркультурні міста в розробці стратегії, механізмів управління та політики, підтримує втілення нової моделі управління культурним різноманіттям, моделі інтеркультурної інтеграції) та офіційній сторінці національної мережі Інтеркультурних Міст України (ICC - UA) в соціальній мережі Facebook. 
Крім того, інформацію про Одесу було розміщено в інформаційних бюлетенях Міжнародної організації «Дунайський центр впливу» (DCC), членом якої є м. Одеса. Зазначене видання розповсюджується серед європейських країн-членів DCC, а саме: Румунії, Болгарії, Сербії, Хорватії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини.
2.7. Промоція міста з використанням туристичного логотипу (виготовлення та просування кіно- та відеороликів про м. Одесу) та фотоматеріалів.
У звітному періоді було виготовлено серію відеороликів про туристичний та культурний потенціал м. Одеси:
- презентаційне відео про Одесу, яке було представлено 28-30 червня на головній сцені (площа біля пам’ятника Дюку де Рішельє) фестивалю «Хочу до Одеси»;
-  відео «Одеса, де живе музика» про музичні фестивалі Одеси 2018 року;
- відео «Великий грек-одесит К. Костанді» про одеського художника грецького походження К. К. Костанді.
- відео «Про зустріч трьохмільйонного туриста», яке було презентоване на День туризму 27 вересня 2018 року. 01 вересня поточного року Одеса зустріла  3-х мільйонного туриста. Ним став громадянин Китайської Народної Республіки, який приїхав вчитися до Одеської національної музичної академії                                ім. А. В. Нежданової. Відео знято про перебування почесного гостя на різних святкових локаціях, підготовлених до Дня міста. Так, китайський турист побував на різних майданчиках міста та грандіозному концерті на Потьомкінських сходах і був захоплений побаченим. 
- відео «Одеса – місто, де на Вас завжди чекають», яке відображає всі види туризму в Одесі. 
Відеоролики розміщено на офіційному туристичному сайті міста www.odessatourism.org, сторінці департаменту культури та туризму Одеської міської ради у соціальній мережі «Facebook» та на відеохостингу «Youtube». 
Також зазначені відеоматеріали були презентовані на різних конференціях, форумах, міжнародних та українських виставкових туристичних та культурних заходах.
2.8. Створення та друк проспектів, буклетів, путівників, календаря щорічних свят та туристичних подій у м. Одесі.
Протягом звітного періоду було розроблено та надруковано:
- брошура «Смак Одеси», що містить інформацію про одеську кухню, гастрономічні фестивалі, які проходять у місті, відомий ринок «Привоз» та інше. Тираж – 550 од.;
- брошура «Що обов’язково потрібно зробити в Одесі», яка містить у собі 31 причину відвідати Одесу, а також деталізовану мапу з відміченими визначними місцями Одеси. Тираж – 550 од.;
- брошура «Одеса, що надихає», яка зібрала в собі усі елементи культури, які відрізняють наше місто від інших та підкреслюють його особливість. Брошура має колекцію цитат визначних людей у сфері мистецтва, архітектури, музики тощо. Тираж – 2 000  од.;
- календар подій на 2018 рік на двох мовах (англійська, німецька), що містить інформацію про найбільш значущі події у місті, а також мапу центральної частини міста. Тираж – 4 000 од.;
- відривна мапа центральної частини міста. Тираж – 4 000 од.;
- ліфлет «Карусель міських розваг». Тираж – 1 000 од.;
- проспект «Odessa. The hottest travel destination», яка містить корисну інформацію для туриста у вигляді інфографіки. Тираж – 2 000 од.
Вся зазначена продукція розповсюджувалась серед туристів та гостей міста, представників туристичного бізнесу міст України і країн світу та учасників промо-турів, фам-турів, конгресів, форумів, конференцій, семінарів, «круглих столів», «workshops», а також у рамках проекту «Одеса їде в гості» та міжнародних туристично-виставкових заходах.
2.9. Розробка та виготовлення багатомовного рекламно-інформаційного довідника про туристичний потенціал м. Одеси.
Було розроблено на чотирьох мовах (російська, німецька, англійська, китайська) та виготовлено довідник «Одеса - місто для тебе», в якому міститься інформація для гостей міста про можливі тури Одесою тривалістю від 1 до 10 днів (з приблизним розрахунком вартості на 1 людину) різноманітної направленості, такі як: розважальні, оздоровчі, шопінг-тури та інші).
Тираж – 5 000 од.
2.10. Програма «Почесні амбасадори Одеси».
Проект «Почесні амбасадори Одеси» реалізовувався з метою ознайомлення іноземців із культурним та туристичним потенціалом м. Одеси та залучення до міста додаткового потоку відвідувачів.
Амбасадори Одеси, виїжджаючи за кордон, розповідають одеські анекдоти, діляться рецептами одеської кухні, розповідають і показують одеські пам'ятки на наочних матеріалах і презентаціях, представляють різні цікаві місця і заклади Одеси, запрошують приїхати в гості і особисто переконатися в усьому.
Крім того, кожен одесит, що виїжджає до іншого міста або країни, може нести почесну і соціально-важливу місію амбасадора доброї волі Одеси, популяризуючи Одесу в світі, як найкраще місто для мешкання, подорожей і бізнесу. Під час своїх подорожей по світу амбасадори доброї волі Одеси відкривають у місцях, де вони перебувають, «Посольства Одеси». «Посольством Одеси» може стати будь-яка організація, готель, офіс партнерів або квартира родичів і друзів. 
У звітному періоді амбасадором доброї волі стала одеситка Аліна Гордієнко, яка поширювала інформацію про Одесу у Лондоні, Берліні та в інших містах. 
Завдяки амбасадору Одеси Оксані Масловій у Берлінській державній бібліотеці (Staatsbibliothek zu Berlin) з'явилася книга з Одеси «Десять ночей мрій». 
У 2018 році амбасадором доброї волі Олексієм Сиваком відкрито нове «Посольство Одеси» в Хургаді (Єгипет).
2.11. Розміщення інформації про туристичний потенціал м. Одеси на електронних накопичувачах.
З метою поширення інформації про туристичний і культурно-мистецький потенціал міста та залучення додаткового потоку туристів у 2018 році інформацію про туристичний потенціал  м. Одеси було розміщено на флеш-накопичувачах. Зазначена інформація (на флеш-накопичувачах) розповсюджувалась серед представників туристичного бізнесу міст України і країн світу та учасників промо-турів, фам-турів, конгресів, форумів, конференцій, семінарів, «круглих столів», «workshops», а також у рамках проекту «Одеса їде в гості».
Загальний тираж – 200 одиниць.
2.12. Розробка та виготовлення сувенірної продукції з використанням туристичного логотипу для представницької діяльності.
Впродовж звітного періоду розроблялась та виготовлялась наступна сувенірна продукція з використанням туристичного логотипу: парасолі-тростинки, значки, брелки за видами туризму, магніти, майки «I love Odessa», майки «якір-турист» та майки «якір-українець» (жіночі та чоловічі), сумки «I love Odessa», сумки складні кольорові, кулькові ручки, краватки, косинки, кепки, аромафішки у вигляді туристичного логотипу м. Одеси «Якір – серце».
Ця продукція розповсюджувалась серед представників туристичного бізнесу міст України і країн світу та учасників промо-турів, фам-турів, конгресів, форумів, конференцій, семінарів, «круглих столів», «workshops», а також у рамках проекту «Одеса їде в гості» та на різних національних і міжнародних виставкових туристичних заходах.
2.13. Організація та проведення Всесвітнього дня туризму в м. Одесі.
26-28 вересня 2018 року з нагоди святкування Всесвітнього дня туризму департаментом культури та туризму Одеської міської ради спільно з підвідомчими комунальними підприємствами була організована і реалізована велика програма для мешканців та гостей міста, що бажають більше дізнатися про Одесу. В Одеському зоопарку був організований тематичний поетичний вечір для всіх поціновувачів поезії та творчих особистостей, у дендропарку Перемоги презентували унікальний квест "Одеські коти", проведено піший квест для студентів «незвідані стежки старого парку», екскурсії по центральному парку культури та відпочинку парк ім. Т. Г. Шевченка, англомовні екскурсії для школярів, екскурсії для людей з особливими потребами та інше.
Туристична привабливість міста значною мірою залежить від роботи туристичного бізнесу і якості послуг, які вони надають, як гостям, так і мешканцям міста. Тому переважне значення має синергія влади, бізнесу та громадськості. В день святкування Всесвітнього дня туризму 27 вересня                 2018 року відбулась зустріч з представниками туристичної індустрії і громадськості міста. Всесвітній день туризму в Одесі виступив майданчиком для діалогу між владою, бізнесом та громадськістю, направленим на обговорення питань подальшого розвитку туристичної галузі в нашому місті. Під час зустрічі відбулась презентація 3D окулярів віртуальної реальності та відео «Про зустріч трьохмільйонного туриста».
2.14. Організація та проведення в м. Одесі промо-турів, фам-турів для представників туристичного бізнесу інших міст України та країн світу.
З метою формування іміджу Одеси – 365, як привабливого туристичного міста щорічного відвідування, замість запланованих 5 фам- та промо-турів проведено 8 заходів:
- 19 – 21 лютого 2018 року відбувся фам-тур для туроператорів з Ізраїлю.
Візит ізраїльських туроператорів розпочався з екскурсії «Єврейська спадщина в Одесі», в ході якої були презентовані визначні місця єврейської одеської історії. Учасники фам-туру ознайомились із готелями м. Одеси, відвідали музеї та театри нашого міста, синагогу, реабілітаційний центр ім. Бориса Литвака, одеські катакомби, Музей-квартиру Леоніда Утьосова,  курортно-пляжний комплекс «Аркадія» та інші знакові пам'ятки.
Учасники фам-туру відвідали «Fresh Market», де під одним дахом зібрані фермерські продукти найвищої якості, магазини з товарами для дому, «show-rooms», фудкорти з більш ніж 30 різними ресторанами, а також розміщена велика сцена для проведення розважальних програм, концертів і фестивалів. Крім того, для туроператорів з Ізраїлю була проведена екскурсія до Білгорода-Дністровської фортеці та Центру культури вина «Шабо». 
- 09-10 квітня 2018 року в рамках Міжнародного туристичного тижня в Одесі відбувся фам-тур для туроператорів з Китаю.
У рамках фам-туру учасники відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський літературний музей та інші музеї, де вони були ознайомлені з історією міста Одеси. Також протягом двох днів китайська делегація змогла відвідати готелі Одеси, ознайомитись з організацією та рівнем обслуговування відвідувачів. Крім того, учасники фам-туру відвідали курортно-пляжний комплекс «Аркадія», одеські катакомби, центральний парк культури та відпочинку парк ім. Т. Г. Шевченка, стадіон «Чорноморець», новий скейт-парк, Яскравим враженням для китайських туроператорів стало вечірнє шоу в дельфінарії «Немо». Крім того, для китайської делегації була організована зустріч з керівниками освітньо-культурного центру «Інститут Конфуція» при Одеському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського.
За результатами фам-туру, на китайських інтернет-ресурсах з’явились статті про Одесу та її туристичну привабливість. 
-13-15 квітня 2018 року в рамках Міжнародного туристичного тижня в Одесі відбувся фам-тур для туроператорів з Болгарії.
Учасники фам-туру відвідали Одеський літературний музей та його Сад скульптур, Одеський національний академічний театр опери та балету, мали можливість побувати на оглядовій екскурсії містом із відвідуванням курортно-пляжного комплексу «Аркадія», одеські катакомби, музей коньячної справи Н. Л. Шустова , центр болгарської культури в Одесі. 
Крім того, туроператори з Болгарії відвідали готелі Одеси, ознайомились з організацією та рівнем обслуговування відвідувачів.
- 22-25 травня 2018 року проведено фам-тур для туроператорів з Італії.
Учасники фам-туру відвідали: екскурсію «Мультикультурна Одеса» курортно-пляжний комплекс «Аркадія», Одеський національний академічний театр опери та балету, Одеський муніципальний музей-квартиру Леоніда Утьосова, Музей коньячної справи М. Л. Шустова, а також готелі м. Одеси.
-07-10 червня 2018 року відбувся фам-тур для туроператорів з КНР.
Учасники фам-туру здійснили оглядову екскурсію містом, відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, одеські катакомби, Карантинну аркаду, центральний парк культури та відпочинку парк                                 ім. Т. Г. Шевченка. Також китайська делегація змогла відвідати готелі Одеси та ознайомитись з особливостями «одеської кухні». Крім того, учасники фам-туру відвідали вечірнє шоу в дельфінарії «Немо». Для китайських туроператорів            була організована зустріч з керівниками освітньо-культурного центру                      «Інститут Конфуція» при Одеському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського.
За результатами фам-туру на китайських сайтах опубліковано статті щодо візиту до Одеси, про зустріч з міською владою, фото та інформація щодо вражень, отриманих під час перебування в м. Одесі, як про привабливе місто для відпочинку та налагодження ділових стосунків. 
	07-10 червня 2018 року відбувся фам-тур для представників Американської торгової палати в Україні.

В рамках фам-туру відбулась оглядова екскурсія містом на електрокарах з відвідуванням курортно-пляжних комплексів «Аркадія» та «Ланжерон». Учасники фам-туру відвідали Одеський національний академічний театр опери та балету, одеські катакомби, музей коньячної справи Н. Л. Шустова та ознайомились з конференц-можливостями готелів центральної та прибережної частини міста.
-09-10 вересня 2018 року відбувся фам-тур для представників туристичних компаній з Тайваню. В рамках фам-туру учасники здійснили оглядову екскурсію містом, ознайомились із готелями м. Одеси, відвідали музеї та театри нашого міста, одеські катакомби.
-03-06 жовтня 2018 року проведено фам-тур для туроператорів з Канади.
Учасники фам-туру здійснили екскурсію на електрокарі вулицями міста, відвідали музей коньячної справи Н. Л. Шустова, одеські катакомби, Археологічний музей та муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова. Також туроператорам був презентований сервіс готелів Одеси, організація та рівень обслуговування відвідувачів.
2.15. Розміщення інформації про м. Одесу за кордоном (на телебаченні, у ЗМІ, зовнішня реклама тощо).
З метою просування м. Одеси на зовнішньому ринку та поширення інформації про туристичну привабливість міста Одеси серед за кордоном, впродовж 2018 року було здійснено:
-з метою популяризації Одеси як привабливої дестинації України на китайському туристичному ринку, у звітному періоді створено інтернет-ресурс (веб-сайт) про туристичний потенціал м. Одеси китайською мовою (lvyou168.cn/odessatourism). Даний веб-сайт створений на китайських ресурсах та доступний у пошукових системах Китаю, адже в Китаї не працюють загальнодоступні пошукові системи (такі як Гугл). Крім того, для зручності користування, зазначений інтернет-ресурс інтегровано в офіційний туристичний сайт міста (odessatourism.org).
-завдяки спільній праці з управлінням реклами Одеської міської ради, вдалось вперше вийти на міжнародний ринок та розмістити зовнішню рекламу про Одесу на білбордах та сіті-лайтах за кордоном у наступних містах: м. Прага (Чехія), м. Мінськ (Білорусь), м. Вільнюс  (Литва),  м. Рига (Латвія);
-у 2018 році вперше інформація про Одесу з'явилася в таких всесвітньо відомих міжнародних виданнях як: 
- «National Geographic Traveler» (Великобританія) - друковане видання, присвячене подорожам, основна увага в якому приділяється як докладному розбору популярних серед туристів країн і міст, так і порадам щодо відвідування. Щорічно до порад видання прислухається багатомільйонна аудиторія. Це не просто журнал, це частина глобального співтовариства, історія якого сягає               XIX століття (офіційний журнал Національного географічного товариства видається з 1888 року). Одеса представлена як безпечне місто цілорічного відвідування з різними видами туристичного продукту. Співпрацю з журналом подовжено на 2019 рік;
- міжнародний туристичний путівник «Lonely Planet» (Великобританія), який є частиною медіахолдінгу ВВС. Видання є експертом у порадах для завзятих мандрівників і початківців, які тільки обирають туристичний маршрут. Інформація про Одесу як про привабливу дестинацію була розміщена у збірнику Lonely Planet Ukraine та на веб-сайті путівника.
- «Sports+Travel» (Сингапур) - журнал для подорожей, який поширює натхнення для пригодницьких поїздок з 2005 року. Електронна версія журналу також розміщена у вільному доступі для зацікавлених мандрівників на веб-сайті журналу.

3. Створення системи міжнародних, міжрегіональних зв’язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси
3.1. Вивчення та запровадження передового досвіду у сфері туризму, залучення міжнародних експертів.
З метою вивчення передового досвіду у галузі туризму та його запровадження для подальшого використання департаментом культури та туризму Одеської міської ради протягом звітного періоду була проведена низка заходів за участю таких провідних експертів, як:
- Кароліна Арріагада – експерт у сфері туризму та інвестиційної політики, керуючий директор Cities & Collaboration Ltd (Великобританія);
-Торалв Мое -  експерт з розвитку туризму, старший радник з питань інтеграції та розмаїття відділу первинного медичного та соціального обслуговування муніципалітету м. Осло (Норвегія);
-Хендрик Винтьен – консультант та радник з розвитку сталого туризму (Німеччина); 
-Денис фон дер Авоорт, експерт в сфері туризму, керівник / власник «Europe Destination Marketing» (Нідерланди);
-Гіоргос Бармаделіс -  спеціаліст з міжнародних медіа відносин у сфері промоції та комунікації, представник департаменту туризму м. Салоніки (Греція);
-Браніслава Владісавлевич – експерт у сфері туризму, представник лондонського видання для туристів «Lonely Planet» (Великобританія);
-Пол Малдун – експерт в галузі культурологічного туризму (США);
-Юджин Чаплін - експерт в галузі культурологічного туризму (Швейцарія).
3.2. Членство у міжнародних організаціях із розвитку туризму, співробітництво з громадськими організаціями та муніципалітетами для транскордонного співробітництва. Членські внески для участі в організаціях, зокрема в туристичній асоціації «Дунайський центр впливу» (DCC).
За участь у туристичній асоціації «Дунайський центр впливу» (DCC) сплачено щорічний членський внесок за 2018 рік у розмірі 2000 євро відповідно до рішення Одеської міської ради від 05 квітня 2010 року № 5632-V «Про вступ Одеської міської ради до Асоціації «Дунайський центр впливу». 
3.3. Організація та проведення Днів Одеси в містах України та інших країнах світу з метою ознайомлення з культурним та туристичним потенціалом (у формі масштабних заходів міського значення).
З 2012 року реалізується проект «Одеса їде в гості», спрямований на ознайомлення гостей із містом Одесою, його неповторним колоритом, а також історичною та культурною спадщиною. Проект сприяє просуванню міста як на національному, так і на міжнародному ринках і презентує Одесу як культурний та туристичний центр. 
За звітній період замість 3 запланованих проведено 9 проектів у наступних містах: 
-13 – 14 березня 2018 року – м. Жешув (Польща).
У ході реалізації проекту була поширена поліграфічна та сувенірна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси.
-08 червня 2018 року – м. Торонто (Канада). 
У ході реалізації проекту спільно з Громадською спілкою «Асоціація індустрії гостинності України» була поширена поліграфічна та сувенірна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси серед канадських туроператорів та представників української діаспори. Реалізація даного проекту приурочена до запуску регулярного рейсу Київ-Торонто національною авіакомпанією «МАУ». 
- 25-27 червня 2018 року – м. Лодзь (Польща).
Проект здійснювався в рамках форуму «Європа-Україна», зокрема поширювалась  поліграфічна та сувенірна продукція про туристичний потенціал м. Одеси та транслювалось відео про Одесу, зокрема відеоролик «Одеса, де живе музика».
-19 серпня 2018 року – м. Роттердам (Нідерланди).
В рамках проекту відбулась презентація фільму «Таємниця старого хронометру» (режисер Ігор Козлов-Петровський), знятого до 100-річного ювілею Одеської кіностудії за підтримки Одеської міської ради.
-23-29 вересня 2018 року – м. Нью-Йорк та м. Балтімор (США).
Представники Одеської делегації презентували м. Одесу на радіопередачі  «DavidzonRadio» та телепрограмі «Russian Voice of America», які є одними з найбільш популярних в м. Нью-Йорк.
За результатами перемовин представників Одеської делегації із представниками Українського інституту Америки в м. Нью-Йорк була досягнута домовленість про проведення презентації міста Одеси в вищезазначеному закладі у 2019 році.
Під час зустрічі з представниками муніципалітету м. Балтімор були обговоренні питання щодо співпраці м. Балтімор та м. Одеси у різних сферах діяльності, зокрема в сфері культури та туризму.
-29 вересня 2018 року – м. Регенсбург (Німеччина).
У Міжнародному Одеському Будинку в м. Регенсбург відбулася презентація культурного і туристичного потенціалу міста Одеси, під час якої поширювалась поліграфічна та сувенірна продукція про туристичний потенціал м. Одеси.
-1-2 жовтня 2018 року – м. Брюссель (Бельгія).
Проект здійснювався в рамках Всесвітнього саміту з доступного туризму, що відбувся в м. Брюссель (Бельгія). Участь взяв голова громадської організації - спортивного клубу інвалідів «Одеса-Баскет». Під час заходу  відбулось знайомство учасників з інноваціями у туристичній сфері, які спрямовані на забезпечення доступності певних туристичних маршрутів для людей з особливими потребами. Голова спортивного клубу інвалідів «Одеса-Баскет» презентував туристичні маршрути у м. Одесі для людей з особливими потребами. В рамках саміту була поширена поліграфічна та сувенірна продукція та транслювалось відео про туристичний потенціал м. Одеси.
- 1-5 жовтня 2018 року – м. Дурбан (ПАР).
В рамках реалізації проекту учні Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія №2 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» відвідали м. Дурбан з метою популяризації міста Одеси за кордоном, як міста, де активно розвивається освітній туризм та гідно представили наше місто на конкурсі з англійської мови. Під час конкурсу учні зробили презентацію Одеси англійською мовою і презентували поліграфічну продукцію про наше місто.
- 2-9 листопада 2018 року – м. Єреван (Вірменія).
В рамках проекту була поширена інформація та поліграфічна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси.
3.4. Організація та проведення конгресів, форумів, конференцій, семінарів, "круглих столів", "workshops", що сприятимуть розвитку туризму в Одесі.
Протягом звітного періоду замість 5 запланованих проведено 25 заходів, а саме:
- 20 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч представників департаменту культури та туризму Одеської міської ради із туроператорами з Ізраїлю в рамках проведення фам-туру (19 – 21 лютого 2018 року). За результатами переговорів були отримані пропозиції відносно сприяння збільшенню туристичного потоку з Ізраїлю до м. Одеси.
- 23 березня 2018 року з метою забезпечення комфортабельних умов для туристів було проведено нараду за участю представників департаменту транспорту Одеської міської ради, департаменту культури та туризму Одеської міської ради, комунального підприємства «Одестранспарксервіс» та управління патрульної поліції в Одеській області, в ході проведення якої були визначені орієнтовні місця стоянки для екскурсійних автобусів, а саме були запропоновані адреси спеціально відведених стоянок для туристичних автобусів.
- 09-15 квітня 2018 року в м. Одесі пройшла подія національного масштабу - 3-й Міжнародний туристичний тиждень. Міжнародний туристичний тиждень є місцем зустрічі українських та зарубіжних фахівців туристичної індустрії, представників влади та ЗМІ. Цей захід направлений на створення міжрегіональних та міжнародних зв'язків у сфері туризму, розвиток туристичної інфраструктури та збільшення туристичного потоку в Україну. 
- 12-13 квітня 2018 року в рамках Міжнародного туристичного тижня відбулась конференція "Міжнародне співробітництво та партнерство у сфері туризму" в конференц-залах готелю «Бристоль» та готелю «Чорне море». Під час конференції пройшли пленарне засідання та відкрита дискусія, в яких взяли участь представники провідних туристичних компаній України, міжнародні експерти в сфері туризму, національні туристичні організації з інших країн, представники державних структур в сфері туризму України, країн ближнього і далекого зарубіжжя. Цей захід передбачав зустріч для урядовців та міжнародних експертів, професіоналів в індустрії туризму та гостинності, а також суміжних галузей. В ході конференції запрошені експерти поділилися кращими практиками просування туризму на міжнародному ринку і співпраці з міжнародними партнерами.
- 27 квітня 2018 року відбулась зустріч представників департаменту культури та туризму Одеської міської ради із представниками вищих навчальних закладів м. Одеси стосовно залучення студентів до проекту безкоштовної інформаційної допомоги туристам волонтерами «Інфо Груп». 
Проект «Інфо Груп» - безкоштовна інформаційно-довідкова служба допомоги туристам волонтерами міста. Учасники проекту «Інфо Груп» - молоді активні люди, які володіють кількома іноземними мовами і орієнтуються в місті, його історію та культуру.
- 23 травня 2018 року відбулась робоча зустріч туроператорів з Італії з представниками влади та туристичного бізнесу м. Одеси, на якій обговорювались питання співпраці між Італією та Одесою, просування Одеси на туристичному ринку Італії та збільшення потоку італійських туристів до                       м. Одеси. 
- 1 червня 2018 року в рамках візиту делегації з Китаю, до складу якої увійшли представники органів влади та бізнесу відбулась робоча зустріч, під час якої члени китайської делегації ознайомилися зі стратегією «Одеса 5T». Також були презентовані проекти «Одеса - місто цілорічного відвідування» і «Туристичний потенціал Одеси». Представники китайської делегації оцінили реалізовані інфраструктурні та соціальні проекти м. Одеси, сферу культури, готелі, розважальні комплекси, тощо. Під час зустрічі були запропоновані ідеї щодо можливого співробітництва між Одесою та Китаєм.
- 4 червня 2018 року проведено робоче засідання зі швейцарськими студентами, які брали участь в проекті розвитку туристичного бізнесу і співпраці між містами та країнами. Підчас зустрічі проведено презентацію туристичної привабливості міста Одеси та різні напрямки розвитку туризму в Одесі. Були обговорені питання подальшої співпраці та намічені плани спільної роботи.
- 7 червня 2018 року в рамках фам-тура (7-10 червня) для туроператорів з Китайської Народної республіки відбулась зустріч, на якій обговорювались питання співпраці між Китаєм та Одесою, просування Одеси на туристичному ринку Китаю та збільшення потоку китайських туристів до м. Одеси. Одеса була презентована, як місто цілорічного відвідування та приваблива дестинація для туристів. Також гостям було презентовані інвестиційні можливості Одеси. Були отримані пропозиції щодо розвитку співробітництва та сприяння збільшенню потоку китайських туристів до м. Одеси. 
- 8 червня 2018 року в рамках проведення фам-тура (7-10 червня) відбулась робоча зустріч представників Американської торгівельної палати (ACC) з органами влади м. Одеси з метою подальшої співпраці. Під час візиту представникам Американської торговельної палати в Україні було презентовано інвестиційну концепцію «Одеса 5T», а також туристичний потенціал м. Одеси, зокрема бізнес-можливості міста. Представники ACC оцінили реалізовані інфраструктурні та соціальні проекти м. Одеси, сферу культури, готелі, розважальні комплекси, конференц-можливості міста тощо. Представники Американської торговельної палати в Україні відмітили свій інтерес до проектів у сфері офісної нерухомості, сонячної енергетиці і можливості ЕКО-контрактів.
- 21 червня 2018 року відбулась бізнес-зустріч з представниками із Республіки Литви стосовно можливої співпраці в сфері транспорту, нерухомості, торгівлі, туризму та ін.
- 17 липня 2018 року в рамках 9-го Одеського міжнародного кінофестивалю проведено круглий стіл за участю кінокомісій України щодо подальшої роботи та обміну досвідом з метою створення Одеської кінокомісії. В рамках круглого столу була організована екскурсійна програма та вітальний прийом для представників кінокомісій України.
- протягом червня - серпня 2018 року в будівлі Одеської міської ради за участю представників департаменту культури та туризму Одеської міської ради проведено 7 робочих зустрічей із представниками муніципалітетів міст Ізраїлю з метою презентації досвіду м. Одеси в сфері управління територіальною громадою органами місцевого самоврядування та вивчення інвестиційних можливостей та туристичного потенціалу м. Одеси:
•	13 червня 2018 року – для представників м. Нетанії;
•	20 червня 2018 року – для представників м. Наарії;
•	 04 липня 2018 року – для представників м. Кирьят-Ата та                           м. Єрусалим;
•	01 серпня 2018 року – для представників м. Бейт-Шемеш;
•	08 серпня 2018 року – для представників м. Нес-Циона;
•	15 серпня 2018 року – для представників м. Хайфа;
•	22 серпня 2018 року – для представників м. Беер-Шева.
-20 вересня 2018 року відбулось засідання робочої групи з питань розвитку туризму під головуванням заступника Одеського міського голови, під час якого розглядались питання розвитку круїзного туризму. За результатами засідання були внесені зміни до діючої Програми розвитку туризму в м. Одесі на                     2016-2020 роки та додано напрям «Розвиток круїзного туризму». Це передбачає впровадження комплексу заходів, спрямованих на забезпечення розвитку круїзного туризму, як одного з найважливіших секторів в'їзного туризму, метою якого є забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу територій, і забезпечення Чорноморського узбережжя Одеси статусу успішної круїзної дестинації. Крім того, на зазначеному засіданні були представлені найбільш значущі проекти з розвитку туризму, що були реалізовані протягом                 8 місяців 2018 року.
-26 жовтня 2018 року відбулась зустріч представників департаменту культури та туризму Одеської міської ради, готельєрів та одеситів з інвалідністю, під час якої були обговорені питання щодо необхідності пристосування готелів міста до потреб осіб з інвалідністю задля підвищення привабливості міста Одеси серед туристів з особливими потребами. 
-01 листопада 2018 року  в рамках прес-туру для представників засобів масової інформації з Румунії відбулась робоча зустріч з представниками департаменту культури та туризму та Генерального консульства Румунії в Одесі в приміщенні Одеської міської ради. Під час зустрічі відбулась презентація туристичного потенціалу Одеси та IТ - проектів: туристичні інформаційні кіоски, де туристи зможуть дізнатися інформацію про Одесу, таблички з QR - кодами на пам'ятках, 3D тур з використанням окулярів віртуальної реальності та ін.
-23 листопада 2018 року відбулась зустріч з представниками Німецько-Українського Інформаційно-Культурного Центру (м. Дюссельдорф, Німеччина) з метою налагодження співробітництва між Одесою, Дюссельдорфом та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія у культурній та туристичній сферах, роботі з молоддю, організації спільних дій щодо  забезпечення позитивної іміджевої компанії України у Німеччині та популяризації міста Одеса серед німецьких інвесторів та подорожуючих з Німеччини.
-30 листопада 2018 року проведено круглий стіл із представниками різних сфер кіновиробництва для обговорення питань, пов’язаних із розвитком кіноіндустрії в м. Одесі. У рамках зустрічі обговорювалися важливі питання для розвитку кіно в Одесі та регіоні, основні завдання та цілі, що сприяють просуванню туристичної привабливості та формують імідж нашого міста як комфортної платформи для сучасного вітчизняного та світового кіновиробництва. 
-05 грудня 2018 проведено день "відкритих дверей" у департаменті культури та туризму Одеської міської ради. Участь прийняли студенти Міжнародного гуманітарного університету, Одеського національного морського університету, Одеської національної академії харчових технологій, Одеського національного економічного університету та Одеської державної академії будівництва та архітектури. Студентів ознайомили з роботою департаменту культури та туризму у сфері туризму, презентували проекти, що реалізуються в рамках Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки.
Крім того, з метою популяризації Одеси, як привабливої дестинації, за звітний період представники департаменту культури та туризму Одеської міської ради активно брали участь і в інших зустрічах із представниками туристичної індустрії, ініційованих іншими організаторами.
3.5. Участь м. Одеси у виставкових заходах на території України та за кордоном.
З метою популяризації м. Одеси на зовнішньому та внутрішньому туристичних ринках, розширення співробітництва з іншими країнами та містами, а також зміцнення та пошуку нових ділових контактів за звітній період замість 3 запланованих наше місто було представлено на 13 міжнародних туристичних виставках, а саме: 
-12-14 січня 2018 року на Міжнародній туристичній виставці «Reiselivsmessen Oslo 2018» (м. Осло, Норвегія).
«Reiselivsmessen Oslo» - провідна туристична виставка Норвегії, яка збирає представників туристичної індустрії з різних країн світу. Це платформа світової індустрії туризму для обміну інформацією, укладання угод і розвитку ділових відносин.
Одеса вперше була презентована на міжнародній виставці «Reiselivsmessen Oslo» у якості візитера.
Основна мета участі у виставці - популяризація Одеси як привабливої туристичної дестинації, міста цілорічного відвідування, розширення співпраці з іншими країнами і містами, а також зміцнення та пошук нових ділових контактів. Під час роботи виставки поширювалася друкована продукція про Одесу англійською мовою.
На виставці була досягнена домовленість із представниками туристичних організацій з Норвегії, Греції та Швеції про участь зазначених представників у прес- та фам-турах. Це сприятиме популяризації  м. Одеси на норвезькому туристичному ринку, залученню норвезьких туристів до нашого міста.
Під час виставки були проведені переговори зі старшим радником з питань розмаїття та інтеграції департаменту культури та розвитку бізнесу міської ради м. Осло, за результатами яких він взяв участь у Міжнародному туристичному тижні, який відбувся в Одесі 09-15 квітня 2018 року, що надало змогу встановити ділові контакти між м. Одеса та м. Осло.
-25-28 січня 2018 року на Міжнародній туристичній виставці «EMITT 2018» (м. Стамбул, Туреччина).
Виставка «EMITT Istanbul 2018» - є однією з 5-ти найбільших туристичних виставок у світі. Головна мета участі Одеси в туристичній виставці - це можливість збільшення впізнаваності міста на міжнародній туристичній платформі і промоція міста, як привабливої дестинації цілорічного відвідування.
На міжнародну східно-середземноморську виставку туризму і подорожей «EMITT Istanbul 2018» з'їхалися провідні турецькі і світові компанії по туризму, туристичні агентства та оператори, готелі та готельні компанії, авіа та транспортні компанії, програмні компанії, компанії по платіжним системам, страхові компанії. Крім того, на виставці були представлені офіційні установи, академічні організації та дипломатичні представництва багатьох країн.
Під час проведення виставкового заходу всі гості та учасники мали змогу отримати інформацію щодо пропозицій сучасного туристичного ринку, зустрітись із фахівцями та провідними туристичними організаціями, здійснити обмін інформацією і розширити межі співпраці в туристичній сфері. 
На національному стенді України були представлені Одеса, Київ та Львів. Національний стенд відвідали представники Генерального Консульства України в Стамбулі.
На стенді Одеси протягом виставки поширювалася друкована продукція англійською мовою, а також сувенірна продукція, що забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відео-ролики про Одесу. Одеський стенд відвідали журналісти, представники туристичних компаній, спеціалісти в сферах PR та маркетингу.
25 січня 2018 року в межах виставки проведена презентація м. Одеси для туроператорів з Туреччини та інших країн світу, ЗМІ та блогерів.
26 січня 2018 року проведена зустріч з представниками Асоціації турецьких інвесторів у сфері туризму, під час якої була представлена презентація проекту "Odessa 5T" та каталог муніципальних інвестиційних проектів.
Представникам зазначеної асоціації було запропоновано відвідати м. Одесу з метою участі в Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі «Odessa 5T Investment Promotion Forum», що відбувся у жовтні 2018 року. 
У свою чергу, представники Асоціації турецьких інвесторів у сфері туризму запросили делегацію нашого міста відвідати інвестиційний бізнес-форум в Стамбулі.
За результатами перемовин із представниками туристичних компаній з Туреччини, Грузії та Болгарії, була отримана домовленість про участь зазначених представників у фам-турах. Також низка турецьких блогерів підтвердили свою зацікавленість взяти участь у прес-турах нашим містом.
-07-11 березня 2018 року на Міжнародній туристичній виставці ITB Berlin – 2018 (м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина).
В якості провідної туристичної виставки ITB Berlin є основною бізнес-платформою, де зустрічаються постачальники туристичних послуг глобального масштабу.
Ця виставка одна з найбільш значущих у світі, яка відображає всі основні тенденції розвитку міжнародного туризму. Вона представляє повний спектр туристичних послуг і напрямів: 5 континентів, 187 країн, 160 тис.кв.м виставкової площі та понад 10 тисяч експонентів.
Основна мета участі у «ITB Berlin 2018» – популяризація Одеси як привабливої дестинації, міста цілорічного відвідування, розширення співробітництва з іншими країнами та містами, а також зміцнення та пошук нових ділових контактів.
Уже кілька років поспіль Одеса бере участь у ITB. У 2018 році місто було представлено на українському стенді спільно з такими містами, як: Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Львів, Харків та Чернівці. 
Одеський стенд відвідали журналісти, представники туристичних компаній, спеціалісти в сферах PR та маркетингу.
В ході роботи виставки були проведені перемовини щодо організації проекту «Одеса їде в гості» у німецьких містах: Дюссельдорф, Кельн, Бонн. 
Крім того, була досягнута домовленість з організатором туристичної виставки ITB Asia у Сінгапурі щодо участі Одеси у вищезазначеній виставці у жовтні 2018 року.
На стенді Одеси протягом виставки поширювалася друкована продукція англійською та німецькою мовами, сувенірна продукція, що забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відеоролики про Одесу.
В рамках проведення Міжнародної туристичної біржі «ITB Berlin 2018»  8 березня 2018 року в представництві федеральної землі Баден-Вюртемберг в м. Берлін відбувся так званий «Дунайський салон», який став традиційним майданчиком для презентацій країн Дунайського регіону та обговорення можливостей розвитку туристичної галузі в рамках Дунайської стратегії ЄС. В рамках заходу гості Дунайського салону отримали можливість ознайомитися з туристичними пропозиціями та національними стравами кожної з країн-учасниць. 
Під час Салону представники міста Одеси пригощали гостей гостинцями, поширювали поліграфічні матеріали про Одесу і сувеніри, представили відеоролики про наше місто.
З 2010 року Одеса є членом міжнародної організації «Дунайський центр впливу» (Danube Competence Centre - DCC). За підтримки DCC 11 березня 2018 року Одеса прийняла участь у лотереї «Дунайська гра» - «Danube Passport Game», що проходила протягом ITB Berlin 2018. Мета гри – визначення переможця серед візитерів туристичної біржі, які відвідували стенди країн-учасниць DCC, що також сприяло значному збільшенню відвідувачів стенду Одеси. Один із переможців цієї лотереї отримав подарунки з нашого міста: набір поліграфічної продукції.
-28-30 березня 2018 року на 24-ій Міжнародній туристичній виставці UITT 2018 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Україна).
UITT – це традиційне щорічне місце зустрічі туристичних операторів, представників авіакомпаній, турагентств, національних і регіональних туристичних комітетів, страхових компаній, готельних і курортних комплексів. 
Виставка розкриває весь спектр туристичних послуг, починаючи з організації туристичних поїздок у різні країни світу і закінчуючи послугами авіаперевезень, продажем залізничних квитків, розміщенням та бронюванням готелів, організацією конференцій, семінарів, наданням страхових послуг
Головна туристична виставка України запропонувала ринку кращі туристичні маршрути 24 країн і оптимальні стратегії розвитку туристичного бізнесу.
Виставку відвідали більш 20 тисяч фахівців туристичної сфери, серед яких представники найбільших мереж турагентств, готелів, санаторіїв, курортів, авіаліній та аеропортів, представники міжнародних та національних туристичних організацій, дипломати, високопоставлені державні службовці, агенти суміжних індустрій, а також зацікавлені громадяни України та інших держав. Провідні туристичні компанії представили відвідувачам виставки найактуальніші напрямки для подорожей на будь-який смак, різних цілей та можливостей. На виставці була представлена рекордна кількість національних учасників, серед яких – 36 міст і регіонів нашої країни, котрі змогли презентувати міжнародній туристичній спільноті власні туристичні маршрути і зони відпочинку.
Одеса вже кілька років є активним учасником виставки. Стенд нашого міста ознайомив усіх охочих з актуальною інформацією про туристичний потенціал м. Одеси.
Асоціація «Туризм Одеси» спільно із представниками туристичного бізнесу  нашого міста презентували Одесу на стенді виставки.
У рамках заходу була розповсюджена поліграфія про туристичний потенціал Одеси та проведені переговори з учасниками та гостями виставки.
-16-18 квітня 2018 року на Міжнародній туристичній виставці «СOTTM 2018 CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARKET» (м. Пекін, Китайська Народна Республіка).
СOTTM є основним виставковим заходом у КНР в галузі виїзного туризму. Цей захід щорічно привертає увагу представників національних і регіональних туристичних компаній, туроператорів і турагентів, представників авіакомпаній та страхових компаній, організаторів круїзів, фахівців готельного бізнесу, постачальників туристичного обладнання, представників засобів масової інформації.
Одеський стенд відвідали журналісти, представники туристичних компаній, спеціалісти в сферах PR та маркетингу. 
Стенд України, зокрема нашого міста, відвідав радник-посланник Посольства України в Китайській Народній Республіці.
Під час роботи виставки на одному з найбільших та найвідоміших форумів туристичної індустрії Китаю, який відвідало не менше 4000 представників сфери виїзного туризму КНР проведено презентацію «День України». За допомогою Українського Дому в Пекіні, в практичних питаннях, програма традиційно включала презентації учасників та зрозумілу комунікацію для китайської аудиторії. Представником департаменту культури та туризму Одеської міської ради презентована Одеса, як приваблива дестинація на національній та міжнародній арені протягом всього року. 
Цього ж дня відбулась зустріч української делегації з Послом України в КНР. Під час зустрічі обговорено ряд важливих питань щодо подальшого розвитку українсько-китайських відносин в туристичній галузі, зокрема щодо проведення прес-турів для китайських ЗМІ та блогерів щодо спільної підготовки контенту про Україну, зокрема про Одесу, для розміщення в профільних групах соціальних мереж в Китаї.
Протягом роботи виставки проведено переговори з туроператорами, представниками ЗМІ та Інтернет-ресурсів Китаю щодо прийому груп туристів в Одесі. Крім того, в ході роботи виставки відбулася зустріч з представником Національного агентства по туризму Білорусі, в результаті якої досягнуто домовленості про проведення прес- і фам-турів для представників білоруських туроператорів та ЗМІ, а також обговорювалась можливість розміщення інформації про Одесу в Туристичних інформаційних центрах Мінська та проведення проекту «Одеса їде в гості» в Білорусі.
На стенді Одеси протягом виставки поширювалася друкована продукція англійською та китайською мовами, сувенірна продукція, що забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відеоролики про Одесу.
-16-18 травня 2018 року на Міжнародній виставці туристичного ринку Китаю «ITB China 2018» (м. Шанхай, Китайська Народна Республіка).
Починаючи з травня 2017 року, ITB China проходить щорічно на території World Expo Exhibition and Conference Center Шанхая в партнерстві з Travel Daily China, провідним інтернет-порталом і організатором заходів для індустрії туризму.
Даний захід зібрав більше 15 000 учасників. Впродовж роботи виставки поширювалася друкована продукція англійською та китайською мовами про туристичний потенціал м. Одеси.
-21-22 вересня 2018 року на Міжнародній туристичній виставці «Тур'євроцентр Закарпаття – 2018» в м. Ужгород в культурно-історичному центрі «Совине гніздо». До Закарпаття приїхало 11 міжнародних учасників, представники 14 областей і міст України та всіх районів області. У виставці прийняли участь і більше двох десятків туроператорів, керівників засобів розміщення і харчування, господарів сільських садиб і суб'єктів господарювання, які надають послуги з організації активного відпочинку. Під час виставки представники міста Одеси поширювали поліграфічні матеріали про Одесу і сувенірну продукцію.
-03-05 жовтня 2018 року на 25 Ювілейному міжнародному туристичному салоні «Україна» - UITM 2018 (м. Київ, Україна). 
UITM - найбільше в Україні щорічна подія в сфері туризму сезону «осінь-зима», під час якого професіонали туристичного бізнесу мають можливість ознайомитися з широким асортиментом пропозицій, представлених на ринку. Виставка - це унікальний майданчик, на якій зібрані найбільші туроператори і турагентства, проводяться семінари та конференції, презентації нових напрямків і бонусних програм, плануються бізнес-зустрічі з цільовою аудиторією.
Основна мета участі м. Одеси у зазначеній виставці - популяризація Одеси як привабливої дестинації, міста цілорічного відвідування, розширення співпраці з іншими країнами та містами, а також зміцнення та пошук нових ділових контактів.
У цьому році Одеса була представлена Асоціацією «Туризм Одеси» спільно з представниками туристичного бізнесу м. Одеси. Впродовж роботи виставкового заходу на стенді Одеси активно проводилась презентація нашого міста, поширювалась друкована продукція, презентували солодкі сувеніри із Одеси, проводились переговори з представниками туристичних компаній з прийому груп туристів в Одесі.
-17-19 жовтня 2018 року на Міжнародній туристичній виставці «ITB Asia» (м. Сінгапур, Республіка Сінгапур).
«ITB Asia» - провідна туристична виставка Азії, яка збирає представників туріндустрії з різних країн світу. Виставка налічує понад 940 експонентів з 113 країн світу та більш ніж 11 000 учасників.
Під час виставки учасникам було презентовано новий екскурсійний маршрут по Одесі в форматі 3D, що дозволило їм зануритися в атмосферу вулиць нашого міста за допомогою окулярів віртуальної реальності. Представники туристичних компаній з Індії, Малайзії, Індонезії, В'єтнаму, Філіппін і Китаю виразили зацікавленість у співпраці з нашим містом та проведенні фам- та прес-турів в Одесі. Впродовж роботи виставки поширювалася поліграфічна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси та сувенірна продукція з логотипом Одеси.
-5-7 листопада 2018 р. на Міжнародній туристичній виставці «WTM London» (м. Лондон, Великобританія).
З 1980 року «WTM London» є грандіозною бізнес-платформою, де зустрічаються постачальники туристичних послуг глобального масштабу. Виставка охоплює більше 50000 візитерів, понад 5000 експонентів більш ніж з 200 країн світу. Завдяки своїй насиченій діловій програмі і біржі контактів виставка представляє велику практичну цінність для гостей і учасників.  Національний об’єднаний стенд України та промоційна продукція були забрендовані новим офіційним логотипом - «UKRAINE NOW UA».
Проведені переговори з представником National Geographic Traveller щодо розміщення інформації про Одесу у цьому виданні у 2019 році. Також була досягнута домовленість з провідною телерадіокомпанією світу CNN щодо розміщення інформації на її цифрових ресурсах.
 В ході переговорів з румунськими туроператорами були досягнуті домовленості про те, що вони будуть привозити своїх гостей зі Швейцарії та Скандинавських країн до Одеси.
-5-10 листопада 2018 року на Міжнародній виставці імпортних товарів і послуг – China International Import Expo 2018 (м. Шанхай, КНР).
Це перша міжнародна виставка Китаю, яка орієнтована на імпорт. Учасники виставки: більше 1 000 компаній-учасниць з 130 країн світу і близько 150 тис. професійних покупців.
Україна вперше представила свій Національний стенд, торговий, інвестиційний та туристичний потенціал на події такого глобального значення.
Національний стенд України підготовлений за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Вперше на Національному стенді України було поєднано сучасні інтерактивні та креативні тренди, елементи VR, унікальну веб-платформу тощо.
Відвідувачі Національного стенда України побачили українські інноваційні гаджети, інтерактивні столи й інтерактивні рюкзаки з LED-екраном, роботизований екзоскелет для реабілітації рухів кінцівок людей, розробки хірургічних і травматичних технологій.  
-22-24 листопада 2018 року на Міжнародній туристичній виставці «Travel Show TT Warsaw» (м. Варшава, Польща).
Туристична виставка «Travel Show TT Warsaw» - це один з найбільших в Центрально-Східній Європі заходів туристичної галузі, та єдина у своєму роді платформа для налагодження ділових зв’язків між Польщею та туристичною галуззю інших країн.
Під час проведення виставкового заходу всі гості та учасники мали змогу розширити межі співпраці в туристичній сфері, отримати інформацію щодо пропозицій сучасного туристичного ринку, зустрітись із фахівцями та провідними туристичними організаціями, здійснити обмін інформацією.
Одеський стенд відвідували журналісти, представники туристичних компаній, спеціалісти в сферах PR та маркетингу.
На стенді Одеси протягом виставки поширювалася друкована продукція англійською та українською мовами, а також гостинці з м. Одеси, сувенірна продукція, що забрендована туристичним логотипом міста, транслювалися відео - ролики про Одесу.
-27-29 листопада 2018 року на Міжнародній виставці з ділового туризму «IBTM World» (м. Барселона, Іспанія).
«IBTM World» щороку збирає понад 15 000 професіоналів сфери туризму для цікавих дискусій, спільної участі в освітніх програмах, обміну досвідом та встановлення нових ділових знайомств за допомогою зустрічей.
Одеса була вперше презентована на «IBTM World». Робота Національного стенду України та м. Одеси була направлена на просування нашої країни на зовнішньому ринку, залучення в країну нових конгрессно-виставкових заходів та створення національного бренду України як сприятливого місця для проведення заходів будь-якого рівня.
Під час виставки було проведено переговори з представниками туристичних компаній різних країн світу. Туристичні компанії з Австрії, Іспанії, Болгарії та В’єтнаму зацікавлені у співпраці з Одесою та організації фам-турів до нашого міста.
Протягом роботи виставки поширювалася поліграфічна продукція про туристичний та культурний потенціал м. Одеси та сувенірна продукція з логотипом Одеси.
3.6. Співфінансування за грантами.
У 2018 році фінансування за грантами не передбачено.
3.7. Проведення міжнародного туристичного тижня в м. Одесі.
З 9 по 15 квітня  2018 року в  м. Одесі пройшов 3-й Міжнародний туристичний тиждень, в якому взяли участь представники органів влади України, туристичної галузі, національні представництва іноземних держав, міжнародні експерти тощо.
Даний захід направлений на створення міжрегіональних та міжнародних зв'язків у сфері туризму, розвиток туристичної інфраструктури та збільшення туристичного потоку в Україну.
В рамках Міжнародного туристичного тижня проведено ряд заходів:
-09-10 квітня 2018 року - фам-тур для туроператорів з КНР;
-10 квітня 2018 року - фестиваль духових оркестрів «Весняна Одеса»;
-11-15 квітня 2018 року відбувся прес-тур для представників засобів масової інформації з Великобританії;
-12-13 квітня 2018 року відбулась конференція «Міжнародне співробітництво та партнерство у сфері туризму»;
-12-15 квітня 2018 року -  17th Odessa Fashion Day;
-14 квітня 2018 року фахівцями КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» проведено низку екскурсій «Одеса – місто незабутніх вражень»;
-14 квітня 2018 року - фестиваль Утьосова;
-13-15 квітня 2018 року - фам-тур для туроператорів з Болгарії.
Знаковою подією третього Міжнародного туристичного тижня стала конференція «Міжнародне співробітництво та партнерство у сфері туризму», яка тривала 2 дні.
До участі в цьому заході залучено урядовців та міжнародних експертів, професіоналів в індустрії туризму та гостинності, а також суміжних галузей. 
Перший день конференції 12 квітня 2018 року розпочався вітанням учасників конференції представниками Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України в Одесі, Одеської міської ради. Своїм досвідом ділились спеціалісти в галузі туризму з різних міст України, таких, як: Київ, Львів, Харків, Закарпаття. Обговорювались теми стосовно сучасних світових трендів розвитку туризму, розвитку круїзного судноплавства в Україні, промоції українських міст на туристичному ринку на прикладі м. Одеси та інші. Крім українських фахівців, кращими практиками розвитку туризму на міжнародному ринку і співпраці з міжнародними партнерами ділились запрошені міжнародні експерти, а саме:
-Кароліна Арріагада, керуючий директор Cities & Collaboration Ltd               (м. Лондон, Великобританія) розповіла як туристичні та інвестиційні команди спільно просувають їх місто;
-Торалв Мое,  старший радник з питань інтеграції та розмаїття відділу первинного медичного та соціального обслуговування муніципалітету (м. Осло, Норвегія) поділився досвідом Норвегії щодо політики розвитку туризму, яка ґрунтується на принципах добросусідства та відкритості;  
-Хендрик Винтьен, консультант та радник з туризму (Німеччина) розповів про систему TOURCERT, спрямовану на сертифікацію туристичних компаній та дестинацій, діяльність яких базується на принципах сталого розвитку туризму та про глобальні базові показники сталого розвитку туризму, яким мають відповідати країни; 
-Денис фон дер Авоорт, керівник / власник «Europe Destination Marketing» (м. Роттердам, Нідерланди) зазначив, що Україні для розвитку дестинацій, важливо, перш за все, налагодити авіасполучення, як зовнішні, так і внутрішні між містами. Це буде сприяти проведенню тематичних екскурсій та збільшенню іноземних туристів до Одеси та інших українських міст;
-Гіоргос Бармаделіс,  представник департаменту туризму м. Салоніки (Греція), розповів про роль міжнародних медіа відносин у сфері промоції та комунікації. Експерт вважає, що залученню туристів до Одеси сприяють різні заходи, концерти, виставки, фестивалі, які медіа необхідно освітлювати не тільки в Україні, але і в інших країнах. 
Другий день конференції 13 квітня 2018 року пройшов у форматі відкритої дискусії на тему «Роль транспорту в сталому розвитку туризму». Учасників конференції другого дня вітали заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції та заступник Одеського міського голови. На зустрічі також були присутні: представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Одеської міської ради, департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення ПАТ «Укрзалізниця», міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького та аеропорту «Бориспіль», представники Одеської філії «АМПУ» та Служби автомобільних доріг в Одеській області, представники туристичного бізнесу та громадськості.
З метою популяризації етнотуризму в м. Одесі в рамках міжнародного туристичного тижня була проведена презентація «Wine expert» та презентовано новий екскурсійний маршрут на одеському трамвайчику.

Директор департаменту                                                                         Т.Ю. Маркова


