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Искать

ВУГЕЛЬМАН Павел Владимирович - заместитель
Одесского городского головы
ВУГЕЛЬМАН Павел Владимирович - заместитель Одесского городского головы
по вопросам деятельности исполнительных органов совета
г. Одесса, Думская пл., 1
каб. 224-а,
т. 779-13-22

Городские программы

Вугельман Павел Владимирович

Регуляторная политика

Дата рождения – 29 марта 1983 г.
Публичные закупки

Образование:
• Украинская гимназия №
2 с углубленным
изучением английского языка (2000 г.).
• Бакалавр экономики по специальности "учет и
аудит" (Одесский национальный экономический
университет, 2004 г.).
•
Бакалавр
права,
прокурорско-следственная
специализация (Одесская национальная юридическая
академия, 2004 г.).
• Магистр экономики по специальности "маркетинг"
(Одесский
национальный
экономический
университет, 2005 г.).
•
Специалист
по
правоведению,
судебнопрокурорская
специализация
(Одесская
национальная юридическая академия, 2006 г.).
• Профессиональное образование на международном
рынке
обмена
валют
компании
«Телетрейд

Международное сотрудничество
Карта Одессы
Виртуальная Одесса
Кино об Одессе

Фотоальбом города
Городская символика
Театры Одессы
Музеи Одессы
Памятники Одессы
Парки Одессы
Одесский зоопарк
Гостиницы Одессы
Одесса туристическая
О городе
В помощь предпринимателям
Правовая консультация
Одесса в цифрах
Предприятия Одессы
Городской транспорт, схема
движения
Аварийные и справочные
службы

месяц

год

Искать
Подписаться на
новости

Консалтинг», 2003 г.
• Выпускник программы «Международные стандарты бухгалтерского учета» программы
Евросоюза и компании «Ernst and Young Ukraine», 2004 г.
• Диплом практического менеджмента «Richard Ivey School of Business, The University of
Western Ontario, 2005 г.
• Выпускник международной дипломатической программы для молодых лидеров
Министерства международных отношений государства Израиль, Иерусалим, 2008 г.
• Профессиональное образование MBA Государственный университет управления, Институт
новой экономики, Москва, 2009 г.
Опыт работы:
• Отдел дисконтного бизнеса, специалист по работе с корпоративными клиентами (Банк
«Пивденный», 2004 г.).
• Маркетолог управления маркетинговой политики и рекламы (Банк «Пивденный», 2005 г.).
• Начальник отдела проектного менеджмента (Банк «Пивденный», 2007 г.).
• Директор компании по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Морской Бизнес-Центр»,
2008 г.).
• Председатель Совета директоров группы компаний ООО «МБЦ» (с 2012 г.).
• Советник по финансам отделения страховой компании «AXA Group», Франция (2012 г.).
• Управляющий отделением по работе с VIP-клиентами банка (с 2013 г.).
Общественная деятельность:
• Журналист студенческой газеты ОНЭУ «Экономист» (2001 г.).
• Депутат Молодежного совета при исполкоме Одесского городского совета (2003 г.).
• Глава одесского областного представительства Украинской ассоциации студенческого
самоуправления (УАСС, 2003 г.).
• Студенческий мэр Одессы (2005-2006 гг.).
• Директор еврейского молодежного центра «ГИЛЕЛЬ» (с 2006 г.).
• Сопредседатель Молодежного совета Одессы - консультационного органа при городском
голове, председатель финансовой комиссии (2008 г.).
• Депутат Одесского городского совета VI созыва.
• Председатель постоянной комиссии Одесского городского совета по планированию,
бюджету и финансам.
• Основатель Всеукраинского благотворительного проекта «Неделя добрых дел» в г. Одессе
(с 2010 г.).
• Соучредитель городского «Спортпарка» в Старобазарном сквере (2014 г.).
• Председатель совета ОО «Городская федерация баскетбола» (с марта 2016 г.).
Тел.: 779-13-22.

Вугельман Павло Володимирович

***

Дата народження - 29 березня 1983 р.
Тендер "Реконструкция
уличного освещения"
Далее

Освіта:
• Українська гімназія № 2 з поглибленим вивченням англійської мови (2000р.)
• Бакалавр економіки за спеціальністю "облік і аудит" (Одеський національний економічний
університет, 2004 р.)
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АДМИНУСЛУГИ
Далее
РЕГИСТРАЦИЯ
В ОДЕССЕ
Далее

10 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОДЕССЫ
Далее
7- 8 апреля
работа транспорта
в Пасхальную ночь
Далее
7 апреля 15:00
Пасхальная
реконструкция на
Дерибасовской
Далее
8 апреля 11:00-17:00
Пасха в греческих
традициях
Далее
7-8 апреля
Туристический переход
и велоралли по Поясу
Славы
Далее
9 апреля 15:00
марафон «Пасхальный
Триумф»
Далее
15 апреля
работа транспорта
на Проводы
Далее
20-21 апреля
фестиваль музыки
«Солнечный поток»
Далее
26-28 апреля
выставка «Технологии
красоты – век XXI»
Далее
С 10 апреля конкурс
бизнес-проектов для
финпомощи
Далее
26 апреля в 11:00
ИСПОЛКОМ
Далее
16 апреля 9:00
аппаратное совещание
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Конкурс по назначению
управляющих домами
Далее
С 1 января - новая
нормативная денежная
оценка земель
Далее
Одесгорэлектротранс
приглашение к
кредитованию
Далее
Правила пропускного
режима в здание
Одесского горсовета
Далее
ОБЪЯВЛЕНИЯ
о намерении
изменения тарифов
Далее
ВАКАНСИИ
Далее
"УКРПОЧТА"
оплата платежей
Далее
Предприятие инвалидов
Услуги по пошиву
Далее
"Одесская городская
типография"
полиграфические услуги
Далее
Предприятие УТОС
предлагает продукцию
Далее

Погода
Понедельник 09.04.18, вечер
Погода в Одессе

+13°
влажность: 61% давл.: 759 мм
ветер: 2.0 м/с, юго-восточ.
на сегодня завтра 10 дней
в других городах

Гороскоп на сегодня

Овен

Лев

Стрелец

Телец

Дева

Козерог

Близнецы

Весы

Водолей

Рак

Скорпион Рыбы
Гадание

Отправить другу
Версия для печати
Карта сайта

• Бакалавр права, прокурорсько-слідча спеціалізація (Одеська національна юридична
академія, 2004 р.)
• Магістр економіки за спеціальністю "маркетинг" (Одеський національний економічний
університет, 2005 р.)
• Спеціаліст з правознавства, судово-прокурорська спеціалізація (Одеська національна
юридична академія, 2006 р.)
• Професійна освіта на міжнародному ринку обміну валют компанії «Телетрейд Консалтинг»,
2003 р.
• Випускник програми «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» програми Євросоюзу
та компанії «Ernst and Young Ukraine», 2004 р.
• Диплом практичного менеджменту «Richard Ivey School of Business, The University of Western
Ontario, 2005 р.
• Випускник міжнародної дипломатичної програми для молодих лідерів Міністерства
міжнародних відносин держави Ізраїль, Єрусалим, 2008 р.
• Професійна освіта MBA Державний університет управління, Інститут нової економіки,
Москва, 2009 р.
Досвід роботи:
• Відділ дисконтного бізнесу, фахівець по роботі з корпоративними клієнтами (Банк
«Південний», 2004 р).
• Маркетолог управління маркетингової політики і реклами (Банк «Південний», 2005 р.)
• Начальник відділу проектного менеджменту (Банк «Південний», 2007 р.)
• Директор компанії по експлуатації будівель і споруд ТОВ «Морський Бізнес-Центр», 2008 р.)
• Голова Ради директорів групи компаній ТОВ «МБЦ» (з 2012 р.)
• Радник з фінансів відділення страхової компанії «AXA Group», Франція (2012 р.)
• Керуючий відділенням по роботі з VIP-клієнтами банку (з 2013 р.)
Громадська діяльність:
• Журналіст студентської газети ОНЕУ «Економіст» (2001 р.)
• Депутат Молодіжної ради при виконкомі Одеської міської ради (2003 р.)
• Голова одеського обласного представництва Української асоціації студентського
самоврядування (УАСС, 2003 р.)
• Студентський мер Одеси (2005-2006 рр.)
• Директор єврейського молодіжного центру «ГІЛЕЛЬ» (з 2006 р)
• Співголова Молодіжної ради Одеси - консультаційного органу при міському голові, голова
фінансової комісії (2008 р.)
• Депутат Одеської міської ради VI скликання
• Голова постійної комісії Одеської міської ради з планування, бюджету та фінансів
• Засновник Всеукраїнського благодійного проекту «Тиждень добрих справ» в Одесі (з 2010
р.)
• Співзасновник міського «Спортпарк» у Старобазарному сквері (2014 р.)
• Голова ради ГО «Міська федерація баскетболу» (з березня 2016 р.).
Тел.: 779-13-22.
***
ВУГЕЛЬМАН
Павло Володимирович
заступник Одеського міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради
Заступник Одеського міського голови:
1. Забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету,
розпоряджень міського голови з питань соціально-економічного розвитку міста,
зовнішньоекономічної діяльності, залучення інвестицій, промислової, тарифної, інвестиційної
політики та підприємництва, розвитку міського господарства у сфері промисловості, малого та
середнього підприємництва, планування та обліку закупівель, освіти, культури, молодіжної та
сімейної політики, туризму, розвитку фізкультури та спорту.
2. Організовує та координує діяльність щодо економічного аналізу та прогнозування,
розробки програм соціально-економічного та культурного розвитку, інформаційної та
правової допомоги у сфері державних закупівель; сприяє розвитку статистичної справи.
3. Забезпечує вжиття заходів з патріотичного виховання молоді в м. Одесі.
4. Забезпечує здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань соціального
захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми на
території м. Одеси.
Заступник Одеського міського голови здійснює координацію діяльності:
- департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;
- КП «Агентство програм розвитку Одеси»;
- департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради;
- департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради;
- департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
- департаменту культури та туризму Одеської міської ради;
- КП «Парки Одеси»;
- КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»;
- управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;
- КП «Стадіон «Спартак»;
- служби у справах дітей Одеської міської ради.
Заступник Одеського міського голови очолює історико-топонімічну комісію при виконавчому
комітеті Одеської міської ради.
У межах своїх повноважень заступник Одеського міського голови забезпечує взаємодію
Одеської міської ради з промисловими підприємствами, підприємствами малого та середнього
бізнесу, вітчизняними та закордонними інвестиційними фондами, асоціаціями та
організаціями, Одеською діаспорою, науково-дослідними організаціями, культурнопросвітницькими організаціями, туристичними агенціями, із середньо-спеціальними та
вищими навчальними закладами, молодіжними об'єднаннями, громадськими, релігійними
організаціями, благодійними фондами, окремими громадянами, діяльність яких спрямована на
поліпшення становища дітей-сиріт, дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, дітей із
малозабезпечених та багатодітних сімей.
Здійснення повноважень
у разі відсутності (відрядження, відпустка, хвороба)
першого заступника Одеського міського голови,
заступників Одеського міського голови,
керуючої справами виконавчого комітету Одеської міської ради
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У разі відсутності

Повноваження здійснює

Орловського А.Й.
Вугельмана П.В.

Вугельман П.В.
Оніщенко О.С.
щодо координації діяльності:
департаменту освіти та науки Одеської міської ради,
департаменту культури та туризму Одеської міської
ради,

прямая трансляция
Далее
7 апреля
"Приключения
Пасхального кролика"
Далее
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ
депутатских комиссий
Далее
21-23 апреля
фестиваль «Два дня
и две ночи новой
музыки»
Далее
25 апреля 10:00
СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Далее
30 марта-22 апреля
выставка О. Стратийчук
«Мокулито»
Далее
до 15 апреля
работа транспорта
в районе улицы
Канатной
Далее
До 15 июня
литературный конкурс
«Корнейчуковская
премия»
Далее
1-10 июня 2018 г
ODESSA
CLASSICS
Далее
План спортивных
мероприятий
Далее
Местные инициативы
Сбор подписей
Далее

Г А З Е Т Ы - ОНЛАЙН
ОДЕССКИЙ ВЕСТНИК
ДУМСЬКА ПЛОЩА
Далее
ГРАФИК
приема граждан
Далее
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ
2018
Далее
Территориальное
Соглашение
2017-2019гг.
Далее
ОСМД ОДЕССЫ
Далее
Разработка концепции
развития Центрального
исторического ареала
Одессы
Далее
Выставки и ярмарки
в 2018 году
Далее
ВЫБОРЫ
Далее
ГЕНПЛАН ОДЕССЫ
Далее
ОСОБЕННОСТИ
ПОГРАНИЧНОГО
РЕЖИМА
Далее
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КП «Парки Одеси»,
КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»,
управління з фізичної культури та спорту Одеської
міської ради,
КП «Стадіон «Спартак»,
служби у справах дітей Одеської міської ради
Янчук О.Б.
щодо координації діяльності:
департаменту економічного розвитку Одеської міської
ради,
КП «Агентство програм розвитку Одеси»,
департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської
ради,
департаменту аналітики та контролю Одеської міської
ради,
інші повноваження

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Получение
компенсации по
кредитам на
энергосберегающие
мероприятия
Далее
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ в
чрезвычайных
ситуациях
Далее
Реестр общественных и
благотворительных
организаций г. Одессы
Далее

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Далее

Отчет за 2016 год Вугельмана П.В.
График
личного приема граждан руководством города

ЛИЦАМ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
работа транспорта,
информационные
материалы
Далее
Защита прав
интеллектуальной
собственности
Далее
ПРОЕКТЫ
решений горсовета
Далее
АДМИНУСЛУГИ
Далее
Молодежный совет
Далее
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
переподготовка кадров
Далее
Жилищные субсидии:
изменения
Далее
ПРОЕКТЫ
решений исполкома
Далее
ТАРИФЫ
Далее
Пенсионный фонд
Украины в районах
Одессы
Далее
ЗАЩИТА ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Далее

Главная

Городской
голова

Городской
совет

Районные
администрации

Одесский городской совет, Департамент информации и связей с общественностью

http://omr.gov.ua/ru/mayor/vice/80235

Управления и
отделы

Нормативные
акты
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