
 

 Проводиться в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» 
Проект 

Навчальний візит до міста Одеси на тему:  
«Досвід Одеси у впровадженні моделі інтегрованих послуг»  
в рамках загальнонаціональної програми обмінних  візитів 

для посадових осіб органів місцевого самоврядування «Маршрути успіхів» 

ПРОГРАМА 

23-24 жовтня 2018 року, м. Одеса 

23 жовтня  
зранку  Прибуття до Одеси.  

Поселення в готелі «Аркадія» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24) 
Сніданок у готелі 
 

10.00-10.30 Переїзд до Центру інтегрованих послуг Одеської міської ради (м. Одеса,               
вул. Косовська, 2-Д) 

10.30-11.00 Реєстрація учасників  
11.00-13.30 Засідання (актова зала, 2 поверх) 
11.00-11.10 
 

Відкриття та привітання 
 Труханов Геннадій Леонідович, 

Одеський міський голова 
Змієвець Олександра Сергіївна, 

координатор з питань комунікацій Асоціації міст України 
11.10-12.30 
 

Реалізація Одеською міською радою державної та міської політики у сфері надання 
публічних послуг. Створення в Одесі Центру інтегрованих послуг у форматі «Прозорий 
офіс»  

Китайська Олена Петрівна, 
    директор Департаменту праці та соціальної політики  

Одеської міської ради 
Абрамова Євгенія Георгіївна, 

директор Департаменту надання адміністративних послуг  
Одеської міської ради                                                                            

Яворська Тетяна Павлівна, 
         заступник начальника головного управління  
       Пенсійного фонду України в Одеській області 

Сіваш Андрій Сергійович, 
               директор Департаменту інформації та зв'язку Одеської міської ради  

Нижникова Ганна Володимирівна, 
                      директор Комунальної установи «Міський центр гуманітарної                   
                         допомоги, інформаційного та господарського забезпечення» 

12.30-12.50 Запитання і відповіді, загальне обговорення  
12.50-13.30 Ознайомлення з роботою Центру інтегрованих послуг 

 

13.30-13.50 Переїзд до готелю «Аркадія» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24) 
13.50-14.40 
 

Обід у готелі 

14.40-18.00 Відвідування об’єктів  
14.40-15.00 Переїзд до Центру інтегрованих послуг в Київському районі у форматі «Прозорий 

офіс» (м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 9) 
15.00-15.45 
 
 

Ознайомлення із роботою Центру інтегрованих послуг в Київському районі у форматі 
«Прозорий офіс» 

Абрамова Євгенія Георгіївна, 
директор Департаменту надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради 
Китайська Олена Петрівна, 

              директор Департаменту праці та соціальної політики  
               Одеської міської ради 



Яворська Тетяна Павлівна, 
                        заступник начальника головного управління  
                      Пенсійного фонду України в Одеській області 
 

15.45-16.05 
 

Переїзд до Центру надання адміністративних послуг в Малиновському районі у 
форматі «Прозорий офіс» (м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 22) 

16.05-16.50 
 

Ознайомлення із роботою Центру надання адміністративних послуг в Малиновському 
районі у форматі «Прозорий офіс» 

Абрамова Євгенія Георгіївна, 
директор Департаменту надання адміністративних послуг 

Одеської міської ради 
 

16.50-17.00 
 

Переїзд до Комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного 
розвитку» (м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 8) 

17.00-17.30 Ознайомлення із роботою Комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами 
психофізичного розвитку» 

Ігоніна Марина Костянтинівна, 
директор Комунальної установи  

 «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» 
 

17.30-17.40 Переїзд до Комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини» (м. Одеса, 
вул. Генерала Петрова, 47) 

17.40-18.10 Ознайомлення із роботою Комунальної установи «Соціальний центр матері та 
дитини» 

Табакова Олена В’ячеславівна, 
директор Комунальної установи «Соціальний центр матері та дитини» 

 

18.10-18.20 Переїзд до готелю «Аркадія» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24) 
18.20-19.20 Вечеря у готелі 
 

24 жовтня 
 

08.00-10.00 Сніданок у готелі. Звільнення номерів 
 

10.00-10.20 Переїзд до Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів 
«Майбутнє» (м. Одеса, вул. Пушкінська, 59)  

10.20-11.00 Презентація роботи Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-
інвалідів «Майбутнє» у співпраці з Одеської міською радою 

Михайленко Вероніка Євгенівна, 
головний лікар Одеського обласного благодійного фонду  

реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» 
 

11.00-11.15 Переїзд до Центрального    парку    культури    та    відпочинку ім. Т.Г.Шевченка    
(м. Одеса , вул. Маразліївська, 1/4) 

11.15-12.45 Ознайомлення з концепцією створення середовища відпочинку та розвитку молоді на 
прикладі скейт-парку 

Представник Одеської міської ради 

 
12.45-12.55 Переїзд до Одеської міської ради (м. Одеса , пл. Думська, 1) 
12.55-13.50 Досвід створення умов для розвитку та відпочинку людей з особливими потребами на 

прикладі облаштування Грецького та Стамбульського парків 
Маркова Тетяна Юріївна, 

                         директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради 
13.50-14.05 Запитання і відповіді, загальне обговорення 
14.05-14.20 Підбиття підсумків навчального візиту 

Змієвець Олександра Сергіївна, 
                                                 координатор з питань комунікацій Асоціації міст України 
 

14.20-14.35 Переїзд до готелю «Аркадія» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24) 
14.35-15.00 Обід у готелі 

Від’їзд учасників 
 


