ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 21.09.2016 р. № 303-р
Про створення робочої групи
з розробки бренду та маркетингової
стратегії міста Вінниці
З метою створення привабливого інвестиційного іміджу м. Вінниці,
поширення його в інформаційному просторі, впровадження кращих
европейських стандартів брендінгу територій для активного залучення
інвесторів і сприяння розвитку бізнесу, відповідно до визначених
пріоритетних напрямів і цілей «Стратегії розвитку Віннця 2020», керуючись
частиною 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:
1. Створити на громадських засадах робочу групу з розробки бренду та
маркетингової стратегії міста Вінниці у складі:
1

2

3.
4.
5.

Голова робочої групи:
Скальський Владислав
Володимирович
Співголова:
Погосян Віталій Валерійович

Члени групи:
Алекса Олег Юрійович
Бронюк Віктор
Володимирович
Вешелені Олександр
Миколайович

− заступник міського голови

− директор департаменту економіки і
інвестицій міської ради, координатор
від м. Вінниці з питань впровадження
проекту ПРОМІС
− голова постійної комісії міської ради з
питань освіти, культури, молоді
фізкультури і спорту
− лідер гурту «ТІК» (за згодою)
− арт-менеджер Вінницької Книгарні
«Є», програмний директор
Міжнародного фестивалю оповідання
«Intermezzo» (за згодою)

6.

Власюк Алла Володимирівна

7.

Войціцький Юрій Романович

8.

Гумінський Юрій Йосипович

9.

Дан Олександр Юрійович

10. Даровська Валентина
Миколаївна
11. Дідик Крістіна Вікторівна
12. Дручинський Андрій
Михайлович
13. Зажирко Юрій Дмитрович
14. Заплатніков Сергій
Михайлович
15. Замкова Наталія Леонідівна
16. Іващук Антоніна Янківна

17. Кароєва Тетяна Робертівна
18. Кошелюк Любіца
19. Кривіцький Віктор
Броніславович
20. Левченко Олег Васильович

− генеральний директор ТОВ «Вінницька
промислова компанія», фінансовий
директор Промислової групи «ViOiL»
(за згодою)
− редактор газети «Слово Польське»,
керівник ГО «Кресов'яци» (за згодою)
− перший проректор з навчальної роботи
Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова (за
згодою)
− голова постійної комісії міської ради з
питань житлово-комунального
господарства та комунальної власності
− заступник начальника відділу стратегії
розвитку департаменту економіки і
інвестицій міської ради
− регіональний координатор ВГО
«Інститут Республіка» у м. Вінниці (за
згодою)
− голова правління Благодійного Фонду
«Подільська громада» (за згодою)
− голова постійної комісії міської ради з
питань законності, депутатської
діяльності та етики
− консультант «Київського інституту
стратегічного розвитку» (за згодою)
− директор Вінницького торговельноекономічного інституту КНТЕУ (за
згодою)
− голова постійної комісії міської ради з
питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та охорони
природи
− доктор історичних наук, викладач
ВДПУ ім. М. Коцюбинського (за
згодою)
− заступник директора КП «Інститут
розвитку міст» з питань стратегії і
міжнародних проектів
− голова постійної комісії міської ради з
питань планування, фінансів, бюджету
та соціально-економічного розвитку
− виконавчий директор ГО «Подільська
агенція регіонального розвитку» (за
згодою)

21. Легун Юрій Вікторович
22. Марцинковський Леонід
Васильович
23. Мельник Олександр
Васильович
24. Мельник Софія Михайлівна
25. Мисловська Аліса
Олександрівна
26. Мончак Юлія Вікторівна
27. Нагорняк Тетяна Леонтіївна

28. Нікітюк Олександр
Анатолійович
29. Орленко Олена Владленівна
30. Очеретний Андрій
Михайлович
31. Панасюк Раїса Василівна
32. Паненко Василь Васильович
33. Педорук Іван Дмитрович
34. Рекута Олександр Сергійович
35. Романеєв Олександр
Вікторович
36. Романенко Володимир
Борисович
37. Романюк Олександр
Никифорович

− доктор історичних наук, директор
Державного архіву Вінницької області
(за згодою)
− директор юридичної компанії ПП
«ЮТЕРРА» (за згодою)
− асистент кафедри «Інтеграція навчання
з виробництвом» ВНТУ (за згодою)
− голова ГО «Громадский центр «Форум»
(за згодою)
− директор департаменту у справах ЗМІ
та зв‘язків з громадськістю міської ради
− начальник відділу у справах молоді та
туризму міської ради
− проректор з науково-педагогічної
роботи, стратегічного розвитку та
інновацій Донецького національного
університету (за згодою)
− голова ГО «Лабораторія актуальної
творчості» (за згодою)
− заступник директора КП «Інститут
розвитку міст»
− голова постійної комісії міської ради з
питань промисловості, підприємництва,
транспорту, зв'язку та сфери послуг
− голова ГО молоді з обмеженими
фізичними можливостями «Гармонія»
(за згодою)
− голова постійної комісії міської ради з
питань охорони здоров'я та соціального
захисту населення
− заступник генерального директора
Вінницької ОДТРК «ВІНТЕРА» по
телебаченню (за згодою)
− в.о. директора департаменту
архітектури, містбудування та кадастру
міської ради, головний архітектор міста
− президент ГО «Українська асоціація
енергозбереження» (за згодою)
− директор департаменту інформаційних
технологій міської ради
− перший проректор Вінницького
національного технічного університету
(за згодою)

38. Студілко Алла В‘ячеславівна

− голова ГО «Джерело Надії»

39. Федоришен Олександр
− голова ГО «Вінницьке історичне
Юрійович
товариство» (за згодою)
40. Філанчук Максим Валерійович − директор департаменту культури
міської ради
41. Френкель Ірина
− голова ГО «Інститут культурної
Володимиірвна
політики» (за згодою)
42. Ходакова Світлана
− голова правління об’єднання
Анатоліївна
громадських організацій «Відкрите
суспільство» (за згодою)
43. Човган Олександр Юрійович
44. Юсов Андрій Володимирович

− президент медіа-корпорації RIA (за
згодою)
− радник міського голови

45. Янченко Андрій Юрійович

− дизайнер КП «Інститут розвитку міст»

1. Робочій групі:
1.1. Узгодити та затвердити план-графік проведення заходів з розробки
бренду та маркетингвої стратегії міста Вінниці;
1.2. Визначити відповідальних за роботу по ключових напрямках
відповідно до затвердженого плану-графіку;
1.3. Забезпечити реалізацію завдань та контроль виконання, відповідно до
визначених напрямів та термінів.
2. В разі необхідності, залучати до роботи в групі представників інших
департаментів, підприємств, закладів, організацій.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови В. Скальського.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Даровська Валентина Миколаївна
Заступник начальна відділу

