ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї А ДМ ІН ІСТРАЦІЇ

Р / <9%

№ №

$646

Про підготовку та проведення М іж народного
форуму «Ж итло для м олоді XXI століття:
світовий досвід, зелені технології, інновації»
у м. Х ерсоні 1 4 - 1 5 вересня 2017 року
З метою реалізації держ авної політики у галузі соціальної підтримки
молоді, будівництва ж итла для учасників антитерористичної операції,
внутріш ньо перем іщ ених осіб, багатодітних родин, м олодих фахівціввипускників
вищ их
та
проф есійно-технічних
навчальних
закладів,
встановлення контактів та обміну досвідом між представникам и будівельної
галузі, науки, органів місцевого самоврядування, громадськості області,
У країни та інозем них держ ав, відповідно до С тратегії розвитку Х ерсонської
області на період до 2020 року, затвердж еної ріш енням обласної ради
від 10 вересня 2015 року № 1296, керую чись статтею 6, частиною другою
статті 13, пунктами 1, 9 частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41
Закону У країни «П ро місцеві держ авні адміністрації»:
1. У творити організаційний комітет з підготовки та проведення
М іж народного ф оруму «Ж итло для молоді XXI століття: світовий досвід, зелені
технології, інновації» (далі - Ф орум) у складі згідно з додатком.
2. Затвердити заходи щ одо організації проведення М іж народного форуму
«Ж итло для молоді XXI століття: світовий досвід, зелені технології, інновації»
у м. Х ерсоні 1 4 - 1 5 вересня 2017 року (додаю ться).
3. Взяти до уваги, що ф інансування Ф оруму здійсню ється за рахунок
кош тів, одерж аних від підприємств, установ та організацій, запрош ених до
участі в ньому.
4. К ерівникам структурних підрозділів обласної держ авної адміністрації,
головам районних держ авних адміністрацій, реком ендувати міським головам
міст обласного значення, керівникам територіальних органів центральних
органів виконавчої влади забезпечити неухильне виконання у визначені
терміни заходів, затвердж ених цим розпорядж енням, а також представництво й
активну участь у Ф орумі.
5. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адм іністрації А дам чика О .р :
Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

Д одаток
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації

<Р/
СКЛ А Д
організаційного комітету з підготовки та проведення
М іж народного форуму «Ж итло для молоді XXI століття:
світовий досвід, зелені технології, інновації»

Бутрій
Дмитро С теф анович

- в.о. перш ого заступника голови обласної
держ авної
адм іністрації,
співголова
організаційного комітету

М иколаєнко
Володимир В асильович

- Х ерсонський м іський голова, співголова
організаційного комітету (за згодою )

А дамчик
Олександр О лександрович

- заступник
голови
обласної
адміністрації,
заступник
організаційного комітету

В олкович
Ю рій М иколайович

- директор
Х ерсонського
регіонального
управління Д ерж авного
фонду сприяння
молодіж ному
ж итловом у
будівництву,
заступник співголів організаційного комітету
(за згодою )

Яценко
Андрій А натолійович

- директор будівельної компанії «М олодіж ний
ж итловий комплекс», голова Х ерсонського
обласного
осередку
Спілки
економістів
України, секретар організаційного комітету
(за згодою )

держ авної
співголів

Члени організаційного комітету:
А враменко
Г алина Георгіївна

- директор
комунального
підприємства
«Х ерсонмістопроект» (за згодою )

Бардачов
Ю рій М иколайович

- ректор
Х ерсонського
національного
технічного університету (за згодою )

2

Вітренко
Н аталія М иколаївна

П родовж ення додатка
- директор Д епартам енту фінансів обласної
держ авної адм іністрації

Волинець
Тетяна Г ригорівна

- в.о. директора Д епартаменту інвестиційної,
туристично-курортної
діяльності
та
пром ислової політики обласної держ авної
адміністрації

Білорусов
Сергій Георгійович

- директор обласного центру перепідготовки
та
підвищ ення кваліф ікації працівників
органів держ авної влади, органів місцевого
самоврядування, держ авних
підприємств,
установ та організацій

Єраш ов
Євген О лександрович

- директор Х ерсонського
зайнятості (за згодою )

К ирилов
Ю рій Євгенович

- ректор Х ерсонського держ авного аграрного
університету (за згодою )

К лю цевський
В олодимир Іванович

- керівник
апарату
адм іністрації

Кондратенко
М аксим Геннадійович

- керую чий справам и виконавчого апарату
Х ерсонської обласної ради (за згодою )

К риж анівський
В італій М иколайович

- голова Х ерсонського обласного осередку
Спілки дизайнерів У країни (за згодою )

К риницький
Євген А натолійович

- начальник управління освіти, науки
молоді обласної держ авної адміністрації

М ирош ников
Олексій О легович

- голова Х ерсонської обласної організації
Спілки
реклам істів
У країни,
директор
брендингового
агентства «ГРЕЙ Д С»
(за
згодою )

О строумова
Вікторія В ікторівна

- президент Х ерсонської торгово-пром ислової
палати (за згодою )

П опутько
Ю рій А натолійович

- директор
Д епартаменту
екології
та
природних
ресурсів
обласної держ авної
адм іністрації

обласного центру

обласної

держ авної

та

З
П ричина
Геннадій Георгійович

П родовж ення додатка
- директор Д епартам енту соціального захисту
населення обласної держ авної адміністрації

Рассолов
В іктор О лексійович

- в.о. директора Д епартам енту ж итловокомунального
господарства та паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації

Руснак
Олександр Ю рійович

- заступник
начальника
управління
капітального будівництва обласної держ авної
адм іністрації

Савенко
Ольга М иколаївна

- директор
Д епартаменту
з
внутріш ньої
та
інф орм аційної
обласної держ авної адм іністрації

Стратонов
В асиль М иколайович

- ректор
Х ерсонського
університету (за згодою )

Супрун
О лександр Ф едорович

- директор
згодою )

Х одаковський
В олодимир Ф едорович

- ректор Х ерсонської
академії (за згодою )

Х одін
Григорій М иколайович

- начальник управління містобудування та
архітектури обласної держ авної адміністрації,
головний архітектор області

Ц игульська
Л ариса С еменівна

- в.о.
директора
комунального
некомерційного соціального підприємства
обласної ради «О беріг» (за згодою )

Ш епелев
Ігор О лександрович

- радник (патронатна служ ба) Х ерсонської
обласної ради (за згодою )

Я ковенко
О лександр Євгенович

- директор
Х ерсонського
політехнічного
коледжу, голова А соціації керівників вищ их
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Х ерсонської області (за згодою )

Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

Х ерсонського

питань
політики

держ авного

СПТУ № 2

держ авної

(за

м орської

О .О .А дамчик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

ЗАХОДИ
щодо організації проведення Міжнародного форуму «Житло для молоді XXI століття:
світовий досвід, зелені технології, інновації»
у м. Херсоні 1 4 - 1 5 вересня 2017 року
№
з/п
1
1.

Зміст заходу
2
Розроблення програми проведення Міжнародного форуму «Житло
для молоді XXI століття: світовий досвід, зелені технології, інновації»
(далі - Форум), засідань за «круглим столом» та інших заходів у
рамках Форуму

2.

Визначення переліку офіційних делегацій, представництв, посольств,
консульств, гостей для запрошення на Форум та осіб, відповідальних
за їх зустріч і подальший супровід, перекладачів

3.

Розроблення покрокового сценарного плану проведення Форуму

Відповідальні
за виконання
3
Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою),
Департамент
економічного
розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації
Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою),
Департамент
економічного
розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації
Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою),
Департамент
економічного
розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації

Термін
виконання
4
01 серпня

07 серпня

07 серпня

2

1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
Підготовка листів-запрошень на адреси
громадських організацій та об’єднань

3
міжнародних

фондів, Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою),
Департамент
економічного
розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації
Надсилання листів-запрошень на Форум за списками згідно з Регіональне
управління
пунктом 2 цих заходів. Забезпечення контролю зворотного зв’язку
Держмолодьжитла (за згодою),
Департамент
економічного
розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації
Узагальнення списку запрошених для участі у Форумі та надання його Регіональне
управління
на затвердження
Держмолодьжитла (за згодою),
Департамент
економічного
розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації
Розроблення покрокового сценарного плану пленарної частини Регіональне
управління
Форуму
Держмолодьжитла (за згодою),
Департамент
економічного
розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації
Підготовка та забезпечення випуску рекламно-іміджевої продукції Регіональне
управління
Форуму
Держмолодьжитла (за згодою),
будівельна компанія «МЖК» (за
згодою)
Видання збірки матеріалів Форуму
Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою),
вищі навчальні заклади (за
згодою), будівельна компанія
«МЖК» (за згодою)

4
07 серпня

10 серпня

07 серпня

07 серпня

17 серпня

10 жовтня

з

2
1
10. Оформлення приміщень, в яких проводитиметься Форум

11.

3

Організація прийому гостей та учасників Форуму, їх поселення

12. Забезпечення участі у Форумі делегацій від районів області

13. Забезпечення підготовки робочих матеріалів та проведення засідань за
«круглим столом»:
1) молодіжний житловий комплекс - соціальний та економічний
феномен;
2) енергозберігаючі та екологічні технології в будівництві;
3) збереження історичних архітектурних пам’яток, етнічних
традицій та впровадження будівельних інновацій;
4) впровадження
будівництві;

європейських

та

світових

стандартів

у

Організаційний відділ апарату
обласної
державної
адміністрації, обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств, установ
та організацій
Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою),
будівельна компанія «МЖК» (за
згодою), організаційний відділ
апарату
обласної державної
адміністрації
Організаційний відділ апарату
обласної
державної
адміністрації, районні державні
адміністрації
Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою),
вищі навчальні заклади (за
згодою), будівельна компанія
«МЖК» (за згодою), структурні
підрозділи обласної державної
адміністрації:
Департамент
економічного
розвитку
та
торгівлі,
Департамент
інвестиційної,
туристично-

4
1 3 - 1 4 вересня

1 4 - 1 5 вересня

14 вересня

04 вересня,
14 вересня

4

1

2
5) світовий досвіт комплексної забудови територій з урахуванням
розвитку
нових
видів
бізнесу
та
екологічно-регіональних
особливостей;
6) перспективи розвитку молодіжних житлових комплексів в
умовах децентралізації влади - ефективна модель приватнодержавного
партнерства,
залучення
інвестицій
та
розвитку
територіальних громад в Україні

14. Відпрацювання питання щодо узгодження підписання меморандуму,
резолюції Форуму, угод про співробітництво та підсумкових
документів за напрямками роботи Форуму

15. Підготовка проекту нової редакції програми розвитку житлового
будівництва в місті Херсоні до 2022 року та винесення її на розгляд
чергової сесії міської ради
16. Технічне забезпечення роботи засідань за «круглим столом»,
мультимедійне супроводження презентацій

3
курортної
діяльності
та
промислової
політики,
управління містобудування та
архітектури, управління освіти,
науки та молоді,
обласний
центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників органів державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
та
організацій,
організаційний відділ апарату
обласної
державної
адміністрації
Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою),
Херсонський міськвиконком (за
згодою),
Департамент
економічного
розвитку
та
торгівлі
обласної державної
адміністрації,
юридичне
управління апарату обласної
державної адміністрації
Херсонський міськвиконком (за
згодою), регіональне управління
Держмолодьжитла (за згодою)
Відділ
інформаційних
технологій обласної державної

4

04 вересня

До 01 вересня

13, 14 вересня

5

1

2

3

адміністрації,
регіональне
управління Держмолодьжитла
(за згодою)
економічного
17. Організація зустрічі представників дипломатичного корпусу з головою Департамент
обласної
державної
адміністрації,
головою
обласної
ради, розвитку та торгівлі обласної
державної
адміністрації,
Херсонським міським головою
Херсонський міськвиконком (за
згодою),
регіональне
управління Держмолодьжитла
(за згодою)
Регіональне
управління
18. Реєстрація учасників Форуму
Держмолодьжитла (за згодою),
організаційний відділ апарату
обласної
державної
адміністрації,
Департамент
економічного
розвитку
та
торгівлі
обласної державної
адміністрації
управління
19. Забезпечення переїзду учасників від готелів до місця проведення Регіональне
Держмолодьжитла (за згодою),
Форуму, а також у дні презентації туристичних об’єктів
організаційний відділ апарату
обласної
державної
адміністрації,
управління
транспорту,
дорожньої
інфраструктури
та
зв’язку
обласної
державної
адміністрації

4

14, 15 вересня

14 вересня

14 вересня

6

1
20.

2
Організація кави-брейк

3
Регіональне
управління
Держмолодьжитла (за згодою,
будівельна компанія «МЖК» (за
згодою), відділ господарського
забезпечення апарату обласної
державної адміністрації
супроводу, Департамент охорони здоров’я
обласної
державної
адміністрації,
Г оловне
управління ДСНС в області (за
згодою)

4
14 вересня

21.

Забезпечення відповідно до компетенції медичного
пожежної безпеки під час проведення Форуму

22.

Забезпечення правопорядку в м. Херсоні під час проведення Форуму

Г оловне
управління
Національної поліції в області
(за згодою)

14 вересня

23.

Забезпечення ремонту дороги в місцях проведення заходів Форуму (по
просп. 200- іччя Херсона від вулиці 49-ї Гвардійської дивізії до
будинку № 73 по просп. 200-річчя Херсона та прибудинкових доріг в
IV-А Таврійському мікрорайоні м. Херсона)
Забезпечення участі у Форумі представників центральних та місцевих
засобів масової інформації

Херсонський міськвиконком (за
згодою)

0 1 - 1 2 вересня

Департамент
з
питань
внутрішньої та інформаційної
політики обласної державної
адміністрації
Департамент
з
питань
внутрішньої та інформаційної
політики обласної державної
адміністрації

14 вересня

24.

25. Проведення прес-конференції для представників центральних та
місцевих засобів масової інформації за підсумками Форуму,
висвітлення їх у ЗМІ

Заступник голови
обласної державної адміністрації

14 вересня

14 вересня

О.О.Адамчик

