
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

Від 14.12.2020 р. № 185-Р 

 

 

Про затвердження складу Комітету  

з управління впровадженням  

Стратегії розвитку туризму  

міста Вінниці до 2030 року 

  

 

З метою реалізації завдань Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 

2030 року, на виконання рішення міської ради від 25.09.2020 № 2415 «Про 

затвердження Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року», 

керуючись частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

 

1. Створити Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку 

туризму міста Вінниці до 2030 року. 

2. Затвердити персональний склад Комітету з управління впровадженням 

Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року згідно з Додатком.  

3. Департаменту маркетингу міста та туризму міської ради здійснювати 

організаційно-технічне забезпечення роботи Комітету з управління 

впровадженням Стратегії розвитку туризму міста Вінниці 2030. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Очеретного А.М.  

 

 

 

Міський голова         С. Моргунов 

 

  



 

Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 14.12.2020 р. № 185-Р 

 

 

Персональний склад Комітету з управління впровадженням Стратегії 

розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року 

 

1.  Очеретний Андрій 

Михайлович 

голова Комітету, заступник міського 

голови  

2.  Вешелені Олександр 

Миколайович 

заступник голови Комітету, директор 

департаменту маркетингу міста та 

туризму міської ради 

3.  Данілов Станіслав 

Васильович 

секретар Комітету, заступник директора 

департаменту - начальник відділу 

розвитку туризму 

4.  Мартьянов  

Максим Петрович 

директор департаменту економіки і 

інвестицій міської ради 

5.  Філанчук Максим 

Валерійович 

директор департаменту культури міської 

ради 

6.  Ніценко Володимир 

Миколайович 

директор департаменту комунального 

майна та благоустрою міської ради 

7.  Петров Андрій 

Анатолійович 

в.о. директора департаменту 

комунального майна міської ради 

8.  Варламов Михайло 

Васильович 

директор департаменту енергетики, 

транспорту та зв’язку міської ради 

9.  Маховський Яків 

Олександрович 

директор департаменту архітектури та 

містобудування міської ради 

10.  Совінський Євгеній 

Васильович 

заступник директора департаменту 

архітектури та містобудування, 

головний архітектор міста 

11.  Кравчук Максим 

Анатолійович 

директор КП «Агенція просторового 

розвитку» 

12.  Мазурець Ярослав 

Леонідович 

директор КП «Аеропорт «Вінниця» 

13.  Дяченко Аліна 

Олексіївна 

директор КП «Інститут розвитку міст»  

14.  Мончак Юлія Вікторівна начальник відділу молодіжної політики 

міської ради 

15.  Мережко Володимир 

Миколайович 

директор департаменту міжнародного 

співробітництва та регіонального 

розвитку Вінницької обласної державної 

адміністрації (за згодою) 



16.  Дернова Ольга 

Миколаївна 

начальник управління культури і 

мистецтв Вінницької обласної державної 

адміністрації (за згодою) 

17.  Замкова  

Наталія Леонідівна 

директор Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ (за 

згодою) 

18.  Роздорожнюк Оксана 

Іванівна 

голова ГО «Подільська асоціація гідів та 

екскурсоводів» (за згодою) 

19.  Кривешко  

Інна Іванівна 

голова ГО «Вінницька асоціація 

гостинності «ХлібСіль» (за згодою) 

20.  Лисецька Надія 

Василівна 

президентка ГО «Вінницький Клуб 

Ділових Людей» (за згодою) 

21.  Ярова 

Світлана Андріївна 

координаторка Vinnytsia Food Fest (за 

згодою) 

22.  Піжевський  

Андрій Анатолійович 

засновник креативного простору 

«Артинов» (за згодою) 

23.  Малінін Володимир 

Володимирович  

депутат міської ради, голова постійної 

комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури і 

спорту (за згодою) 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                    С. Чорнолуцький 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Департамент маркетингу міста та туризму міської ради  

Мазурик Віктор Станіславович 

Заступник начальника відділу розвитку туризму 

 


