
 Розпорядження
Одеського міського голови
№ 499 від 15.06.2020 р.



Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04 березня 2015 року     № 169 «Про створення робочої групи                     з питань розвитку туризму»



Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України             «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою сприяння формуванню                         в м. Одесі сучасної конкурентоспроможної туристичної галузі, у зв’язку                     з кадровими змінами у виконавчих органах Одеської міської ради:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 04 березня                    2015 року № 169 «Про створення робочої  групи з питань розвитку туризму», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.



									Г. Труханов
















Додаток 
до розпорядження
міського голови
№ 499 від 15.06.2020 р.
«Додаток 1 
до розпорядження
міського голови
від 04 березня 2015 року   № 169

СКЛАД
робочої групи з питань розвитку туризму

Вугельман 
Павло Володимирович

-
голова робочої групи, заступник міського голови;
Етнарович 
Олег Володимирович
-
співголова робочої групи, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму                      (за згодою);

Маркова 
Тетяна Юріївна
-
заступник голови робочої групи, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

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

Члени робочої групи:
Аскєров 
Фазиль Момедович

-
президент Асоціації розвитку туризму Одеського регіону (за згодою); 

Безікович 
Галина Анатоліївна

-
голова правління громадської організації «Агентство регіонального розвитку»                           (за згодою);

Варавва 
Людмила Анатоліївна


-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Варивода 
Олена Миколаївна
-
генеральний директор готелів «Бристоль» та «Лондонська», фітнес-клубу «Формула» (за згодою);

Головченко
Юрій Васильович

-
генеральний директор туристичної фірми «Модес7284301» (за згодою);
Голубкова 
Ірина Анатоліївна
-
виконавчий директор Асоціації «Регіональний центр компетенції розвитку  круїзного туризму Чорноморського регіону «Cruise Black Sea» (CBS) (за згодою);

Грабовський
Олександр Леонтійович
-
президент Одеської Асоціації туроператорів та агентств (за згодою);

Громовенко 
Костянтин Вікторович 

-
ректор Міжнародного гуманітарного університету, доцент (за згодою);
Давиденко 
Ірина Володимирівна

-
завідувач кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент                        (за згодою);

Журавська 
Ганна Володимирівна
-
виконавчий директор Асоціації розвитку туризму Одеського регіону, директор туристичної компанії «Скай Груп»                 (за згодою);

Заічко 
Сергій Іванович
-
проректор з науково-педагогічної роботи і міжнародної діяльності Національного університету «Одеська морська академія» (за згодою);

Звягін 
Олег Сергійович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);

Камінкер 
Олег Ісайович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Котліна 
Олександра Володимирівна
-
регіональний менеджер з продажу на Півдні України авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (за згодою);


Лабунська 
Юлія Валентинівна

-
директор готелю «Айвазовський» (за згодою);

Лещева 
Катерина Василівна

-
директор комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»;

Лібкін 
Савелій Ілліч
-
власник СЕО компанії «Ресторани Савви Лібкіна» (за згодою);

Ліптуга 
Іван Леонідович
-
президент Національної туристичної організації України, президент Регіональної туристичної організації «Туризм Одеси»                (за згодою);

Лісицина 
Ірина Анатоліївна

-
директор туристичної фірми «Марком»           (за згодою);
Макогонюк 
Ольга Олександрівна
-
в.о. генерального директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса»;

Меліх
Олена Олександрівна
-
завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації Одеської національної академії харчових технологій, доктор економічних наук, професор (за згодою);

Михайлова 
Юліанна Олександрівна

-
генеральний менеджер бізнес-готелю «Континенталь» та готелю «УНО дизайн»           (за згодою);

Михайлова 
Юлія Валеріївна
-
доцент кафедри «Підприємництво та туризм» Одеського національного морського університету, кандидат економічних наук               (за згодою);



Мухін 
Дмитро Володимирович

-
директор приватного підприємства «Південна транспортна компанія» (за згодою);

Новікова 
Олена Анатоліївна

-
директор з продажів «Бізнес Редженсi Груп» (Business Regency Group) (за згодою);
Осауленко 
Світлана Вікторівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Павлова  
Олена Олегівна
-
член виконавчого комітету Одеської міської ради, виконавчий директор Всесвітнього клубу одеситів (за згодою);  
Рогачко 
Лілія Олександрівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Сахаутдінов 
Руслан Ільдарович

-
начальник Адміністрації Одеського морського порту (за згодою);

Стаднікова 
Наталія Анатоліївна

-
начальник відділу маркетингу готелю «Моцарт» (за згодою);
Стась 
Едуард Павлович

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Ханамірян 
Белла Артурівна
-
генеральний директор виставково-туристичної компанії «Експо-Юг-Сервіс» (за згодою);

Чернова 
Оксана Іванівна
-
директор департаменту міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради».





Т.в.о. керуючої справами	                                    		 	С. Бедрега 








	

