УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
десята сесія

РІШЕННЯ
від 29.03.2012 р. № 180-10/2012
м. Яремче
Про затвердження Положення
про здійснення кінних екскурсій
на території Яремчанської міської ради
3 метою підвищення якості та впорядкування системи надання
кінних екскурсійних послуг, підвищення рівня безпеки туристів та
створення рівних можливостей для суб'єктів господарської діяльності, які
надають послуги в сфері екскурсійної діяльності, впорядкування територій,
на яких проводиться надання туристичних послуг, покращення благоустрою
населених пунктів регіону в цілому, міська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про здійснення кінних екскурсій на території
Яремчанської міської ради, додається.
2.
Керівникам структурних підрозділів (відділи туризму і
рекреації, економіки та промисловості міськвиконкому), Фонду підтримки
підприємництва
м. Яремче, КНПП вжити заходів щодо виконання вимог Положення.
3.
Внести зміни до
пункту 6 розділу VII рішення
Яремчанської міської ради від 16.11.2006 р. № 53-4/2006 «Про затвердження
правил благоустрою м.Яремче та населених пунктів Яремчанської міської
ради», доповнивши його підпунктом 11:
«11) неналежне утримання туристичних маршрутів, погоджених для
проведення кінних екскурсій або здійснення кінних екскурсій без
погодження маршруту».
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови Ігоря Гладиша.

Міський голова

Василь Онутчак

«Затверджено»
рішенням міської ради
від _________ р. № _____________

Положення

про здійснення кінних екскурсій на території Яремчанської міської ради

1.Загальні положення.
1.1.

Метою Положення «Про здійснення кінних екскурсій на території

Яремчанської міської ради» (надалі - Положення) є встановлення
організаційних, методологічних, технологічних, кваліфікаційних вимог до
проведення кінних екскурсій, спрямовані на впорядкування системи
обслуговування, захист прав та інтересів держави, споживачів екскурсійних
послуг і суб'єктів діяльності, впорядкування територій, на яких проводиться
надання туристичних послуг, покращення благоустрою населених пунктів
регіону в цілому.
1.2.

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про туризм»

(із змінами і доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів»,
від 14.11.2002 року №121/83, Законом України «Про реєстрацію юридичних
та фізичних осіб підприємців» від 15.05.03 р. із змінами та доповненнями,
Кодексом Законів про Працю від 10.12.71 р. із змінами та доповненнями,
Рішенням

Яремчанської

міської

ради

«Про

затвердження

правил

благоустрою м.Яремче та населених пунктів Яремчанської міської ради» №
53-4/2006 від 16.11.2006 р. із змінами та доповненнями.
1.3. Положення спрямоване на врегулювання діяльності
туризму»

«кінного

та популяризацію історико-культурної, архітектурної та

природної спадщини на території Яремчанської міської ради.
1.4.

Дія Положення поширюється на юридичних осіб, незалежно від форм

власності та відомчого підпорядкування, і фізичних осіб та громадян споживачів цих послуг.
1.5.

У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Кінна екскурсія - туристична послуга верхи на коні, тривалістю до 24 годин, у
супроводі власника коня або
погодженим маршрутом,

супроводжуючого (погонича),

для

заздалегідь

забезпечення задоволення інформаційних,

оздоровчих та естетичних потреб туристів.
Програма обслуговування туристів - перелік історико-культурних об'єктів,
визначних місць, а також перелік туристичних послуг у визначених
послідовності, часі, місці та умовах обслуговування.
Контрольний текст екскурсії - технологічний документ, що включає зміст
інформації, яка надається екскурсантам.
Портфель

супроводжуючого

-

комплекс

інформаційних

матеріалів,

фотографій, копій документів, географічних карт, схем, туристичних
маршрутів, що використовуються супроводжуючим під час екскурсії.
Технологічна карта екскурсії - технологічний документ, що визначає логічну
послідовність перегляду історико-культурних та природних об'єктів.
Туристичний маршрут - попередньо намічений супроводжуючим шлях
туристичної подорожі (екскурсії, походу), що характеризуються визначеним
порядком пересування туристів через географічні пункти.
2. Вимоги до проведення кінних екскурсій на території Яремчанської
міської ради.
2.1 . Обслуговування туристів включає в себе організацію відвідування будьяких

об'єктів

Делятинського

природно-заповідного
держлісгоспів,

фонду

пам'яток

КНПП,

архітектури,

Ворохтянського
історії,

релігії

і
та

прогулянок в екіпажах населеними пунктами територією Яремчанської міської
ради

та

інших

екскурсійних

об'єктів,

передбачених

Програмою

обслуговування туристів.
2.2. Кінні екскурсійні послуги на території міської ради мають право
надаватись виключно суб'єктами підприємницької діяльності або особами, з
якими СПД уклали відповідний договір.
2.3. Суб'єкти туристичної діяльності - фізичні особи повинні мати такі
документи:
- паспорт громадянина України,ідентифікаційний код;
- свідоцтво про реєстрацію СПД;

- прейскурант цін на екскурсійні послуги, квитанції або чеки;
- паспорт на коня, виданий міською ветеринарною лікарнею м.Яремче;
- договір з страховими компаніями, КНПП м. Яремче та Ворохтянським і
Делятинським ДЛГ;
- копію угоди на використання земельної ділянки, як місця для стоянки коней;
- опис та схеми маршрутів проведення кінних екскурсій, погоджені Комісією з
впорядкування туристичних послуг та з власниками та користувачами
земельних ділянок, по яких проходять маршрути;
- контрольний текст екскурсій;
- матеріали «Портфель супроводжуючого»;
- пам’ятка ( інструкція ) з техніки безпеки;
- договір з СПД , якщо погонич найманий працівник.
2.4. При проведенні екскурсії супроводжуючий (погонич) повинен мати
бейдж (ідентифікатор), встановленого зразка (додаток №1), який реєструється
та видається відповідно до вимог даного Положення.
3. Вимоги до власника, який надає кінні екскурсійні послуги.
З метою надання якісних та безпечних туристичних послуг («кінні
екскурсії») встановлюються певні вимоги до власника, який надає кінні
екскурсійні послуги:
- власник , як СПД, надає послуги відповідно до вимог цього положення;
- при залученні супроводжуючих (погоничів) власник повинен дотримуватись
Кодексу законів про працю України та залучати осіб не молодших 14 років;
- при наданні послуги власник або супроводжуючий повинні бути в тверезому
стані;
- власник коня повинен утримувати тварину в чистоті та доглядати за

її

шкірним покривом та копитами;
- мати в наявності відповідне спорядження (вуздечка, сідло, передній і задній
в'юки, а при використанні воза, саней або фіакра – відповідну упряж на коня,
яка кріпить тварину до пересувного засобу ) та здійснювати правильну підгонку
спорядження;
- контролювати якість корму і дотримуватись режиму годування та водопою
коней;

- мати в наявності знаряддя для догляду за конем та прибирання посліду за ним
(совок, відро, віник) на погодженому (закріпленому) маршруті, місці стоянки
коней та на шляху пересування коней вулицями міста (регіону);
-підчас надання послуги власник або супроводжуючий особисто несе
відповідальність за здоров’я, життя та безпеку туриста (споживача);
- перед початком екскурсії погонич повинен ознайомити туриста (споживача) з
інструкцією щодо техніки безпеки та поводженням з тваринами (додаток №2);
- при проведенні екскурсій складними туристичними маршрутами, пов'язаними
з ризиком для здоров'я або життя

людей, супроводжуючий (погонич) в

обов'язковому порядку укладають угоди на супровід туристичних груп з
Яремчанським та Ворохтянським ГПРЗ.
4. Вимоги до коней, яких використовують в кінних екскурсіях.
З метою якісного та безпечного обслуговування туристів,як споживачів
туристичних послуг,

встановлюються певні вимоги до коней, яких

використовуються під час екскурсій: належний зовнішній вигляд та відповідні
фізичні дані (чисті, доглянуті, спокійні, здорові тварини, довірливі до людини,
неполохливі, слухняні, здатні добре і легко рухатись по лісових та інших
дорогах, здатні підкорятися вказівкам господаря та туриста), ідентифікація.
5.Комісія з впорядкування туристичних послуг на території Яремчанської
міської ради.
5.1. Комісія з впорядкування туристичних послуг (надалі Комісія) утворюється
розпорядженням міського голови, з представників відділу туризму та рекреації
міськвиконкому, КНПП м. Яремче, відділу житлово-комунального господарства,
міського комунального підприємства, СЕС м. Яремче, МВ УМВС м. Яремче,
ветлікарні м.Яремче, відділу архітектури та містобудування, депутатів міської
ради та при потребі інших спеціалістів.
5.2. Комісія є постійно діючим органом та у межах наданих їй повноважень
має право приймати відповідні рішення, що не суперечать діючому
законодавству та даному Положенню.
5.3.Комісія у процесі своєї роботи має право залучати інших представників
та відповідних фахівців при вирішенні окремих питань;
5.4. Основними функціями Комісії є:

1) розгляд та прийняття рішення за заявами претендентів про погодження на
маршрут;
2) контроль за дотриманням порядку проведення кінних екскурсій: виявлення
порушень (складання протоколу про адміністративне порушення) та підготовка
документів для притягнення до адміністративної відповідальності;
3) розгляд та прийняття рішення про скасування погодження на маршрут.
6. Порядок погодження маршрутів для здійснення кінних екскурсійних
послуг на території Яремчанської міської ради.
6.1.Погодження на маршрут для кінних екскурсійних послуг на території
Яремчанської міської ради підтверджує відповідність СПД вимогам

цього

Положення та дає право на:
- надання кінних екскурсійних послуг СПД на спеціально визначених
маршрутах, об'єктах показу (внутрішніми правилами яких це не заборонено) у
межах території регіону та надання «дорожньої» інформації під час слідування
туристів (споживачів) до місця призначення.
6.2.Погодження маршрутів вправі отримувати тільки ті СПД, які проводять
діяльність, пов'язану з кінними екскурсіями, відповідно до умов цього
положення та чинного законодавства України.
6.3. Погодження маршрутів в межах Яремчанської міської ради здійснюється
Комісією із впорядкування туристичних послуг, створеною при Яремчанській
міській раді.
6.4.Фахівці

туристичного

подати Комісії

супроводу для отримання погодження мають

заяву встановленого зразка (додаток 3), дві фотокартки та

документи, які передбачено у п.2.3. цього положення.
6.5. Документи подаються претендентом особисто або через уповноважений
ним орган чи особу.
6.6. Комісія з впорядкування туристичних послуг терміном 5 днів з моменту
подання претендентом документів розглядає їх і приймає відповідне рішення.
При необхідності Комісія може запросити претендента на співбесіду протягом
цього строку і зажадати від нього надання додаткової інформації чи уточнення
даних.
6.7.Протягом 5 днів з моменту прийняття рішення Комісією претендент

особисто або через уповноважений ним орган чи особу отримує:
- рішення про погодження або мотивовану відмову у погодженні маршруту, в
письмовій формі. Підставами для відмови є:
не

в

повному

обсязі

чи

заявником надані документи

з недостовірною інформацією; виявлено

невідповідність поданих документів вимогам законодавства; інші обґрунтовані
підстави , встановлені комісією;
- ідентифікатор (бейдж) встановленого зразка (додаток 1);
6.8.Термін дії погодження складає 1 рік. Наступне погодження маршруту
здійснюється на підставі поданої заяви надавачем кінних екскурсій.
7. Прикінцеві положення.
7.1.

Кінні екскурсії, як окремий вид послуг, можуть надаватися різним

категоріям населення: місцевим жителям, туристам,гостям міста тощо.
7.2.

Контроль за дотриманням порядку проведення екскурсійної діяльності

здійснюють члени Комісія з впорядкування туристичних послуг.
7.3.При виявленні порушення супроводжуючий позбавляється права проведення
кінних екскурсій за погодженим маршрутом терміном на один місяць. При
повторному порушенні, забороняється надання кінних екскурсійних послуг.
7.4. Проведення кінних екскурсій маршрутами без погодження Комісією із
впорядкування туристичних послуг, забороняється.

Секретар міської ради

Тарас Клим’юк

Додаток №1

Нагрудний знак (бейдж)
Яремчанська міська рада
№ ___________
Прізвище________________________
Ім’я_____________________________
По батькові_____________________
Вид туристичного супроводу________________________
ФОТО
М.П.__________________ (особистий підпис)
Дата__________

Додаток №2

ІНСТРУКЦІЯ

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА КІННОМУ ТУРИСТИЧНОМУ МАРШРУТІ
- Сидячи на коні, не смикайте різко і грубо за поводи, а управляйте ними
спокійно і м’яко, не «вганяючи» в них коня, але і не розпускаючи зовсім.

- Не дозволяйте коневі опускати голову при сильно затягнених попругах,
щоб він не запопружився.
-

Під час їзди будьте уважні, не розпускайте повід, бо якщо кінь

спіткнеться, то його неможливо буде стримати.
-

Категорично заборонено кидати повід і залишати коня без нагляду, тому

що він може втекти, травмувати себе, інших тварин, людей.
-

Під час групової їзди не під’їжджайте надто близько до коня, що йде

попереду, і не під’їжджайте до інших коней збоку. При зустрічній їзді,
роз’їжджаються лівими плечима.
-

Якщо група вершників їде один за одним ланцюжком, то дистанція між

тваринами повинна бути не менше довжини двох корпусів коня (приблизно
4 метри).
-

Не зупиняйтеся на шляху руху коней і не їдьте проти групи.

-

Якщо необхідно під час тривалої прогулянки дати коневі попастися, то

повністю слід ослабити попруги, так, щоб між ними і тулубом коня проходила
ребром долоня.
-

Тримайте повід в руці, не кидайте його і не залишайте коня без нагляду.

-

Вуздечка, недоуздок, аркан повинні бути справні і міцні, підігнані до

тварин.
-

Забороняється підганяти коня, що йде попереду, помахом руки, поводу

або хлиста.
-

Починайте і закінчуйте їзду на коні тільки кроком.

-

Якщо їзда проходить на кобилах і жеребцях одночасно, то їх треба

тримати один від одного на достатній відстані.
-

При їзді на коні потрібно бути уважним, не розпускати поводів і бути

готовим будь-якої хвилини застосувати необхідні прийоми управління
відповідно до ситуації, що склалася.
-

При проводці коней один за одним, при посадці їздця на коня, слід

дотримувати дистанцію між ними не менше 5 метрів.
-

На короткочасних затримках в дорозі тримати одночасно не більше двох

коней. Не можна лягати на коня, намотувати чумбур на руку, захльостувати
петлею.
-

Об’їжджати і перетинати дорогу перед конем, що йде, допускається

тільки після обгону його на два корпуси.
-

Під час зістрибування з коня слід кинути стремено, не випускаючи з рук

поводу, зістрибнути на ліву сторону, зняти повід з шиї коня і відпустити попругу
на 1 поділку, заправити стремено.
-

При падінні треба скинути стремена (щоб не повиснути на них) і

постаратися не випускати з рук поводу. Намагайтесь впасти на ноги, а не на
руки чи голову. При падінні треба віддалитися від коня і вставати не відразу
(щоб кінь не вдарив). Після падіння не наздоганяйте коня.
-

При русі верхи на коні та в санях не слід кричати, розмахувати руками,

зістрибувати на ходу.
-

При русі автомобільними

шляхами

слід дотримуватись правил

дорожнього руху, рухатись правою стороною, не виїжджати на зустрічну смугу.
-

При русі лісом необхідно стежити за гілками, що нависають над дорогою.

-

Суворо забороняється їзда по льоду і невідомих дорогах.

-

Забороняється грубо поводитися з конем, дратувати його, замахуватися

поводом, плескати несподівано по корпусу, ударяти без причини, лякати.
-

Категорично недопустима жорстокість при покаранні коней. Поводьтеся з

конем завжди спокійно і лагідно.
-

Забороняється засовувати руки з попругами в кишені, а хлист – у чобіт.

-

Забороняється повертати коня задом до людей, що знаходяться поблизу.

-

Забороняється перевозити в кишенях гострі, ріжучі і колючі предмети, що

можуть травмувати при падінні.
При русі вершник повинен уважно стежити, куди він направляє коня, щоб

-

той не наступив на бите скло, дріт. Слід об’їжджати купи сміття.
-

Сідла необхідно знімати через 20-30 хвилин після прибуття на привал.

-

Тривалість безперервного руху з моменту виступу в похід не повинна

перевищувати 7-8 годин. Нормальним вважається перехід до 50 км на добу.
У багатоденних походах коням треба відпочивати по 8-10 годин на добу, а

-

через кожні 2-3 дні руху надавати днювання.
У дорозі через кожні 3-4 години – невеликий відпочинок, під час якого

-

необхідно нагодувати коня травою та напоїти водою.
-

На відпочинку коня слід випасати на довгій мотузці.

-

Погонич зобов’язаний мати необхідні засоби для надання першої

медичної допомоги: засоби для зупинки кровотечі, накладання пов’язок при
травмах (джгут для зупинки кровотечі; бинт стерильний 5 м х 10 см; серветки з
хлоргексидином 6 см х 10 см.; серветки кровоспинні з фурагіном 6 см х 10 см.;
пакет перев’язувальний стерильний; лейкопластир в рулоні 5 см х 5 м.; пластир
бактерицидний 2,3 см х 7,2 см; косинка медична перев’язувальна 50 см х 50
см.); антисептичні засоби (розчин йоду 5% -10 мл); знеболювальні та серцеві
засоби (буторфанолу тартрат 0,2% -1 мл шприц-тюбику; нітрогліцерин 1% в
капсулах (0,0005).
- Вершник будь-якого ступеня підготовки зобов’язаний виконувати всі
правила техніки безпеки при поводженні з кіньми на туристичному
маршруті.
-

За порушення інструкції та дії туристів, що завдають матеріальних
збитків інвентарю, створюють загрозу здоров’ю тварини, погонич має
право зняти туриста з маршруту.

Додаток №3
Від_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________
(адреса, телефон)
Заява
про погодження маршруту для здійснення кінних
екскурсій
Я,________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
прошу погодити
маршрут/ти_____________________________________________________________
(назва, місцезнаходження маршруту/ тів)
__________________________________________________________________________________
____
Зобов’язуюсь дотримуватись Положення про здійснення кінних екскурсій на території
Яремчанської міської ради, прийнятого згідно з рішенням №________ від _____ 2012 р.
Додатки:
□ копія паспорта громадянина України,ідентифікаційного коду;
□ копія свідоцтва про реєстрацію СГД;
□ прейскурант цін на екскурсійні послуги, квитанції або чеки;
□ копію паспорта на коня, виданого міською ветеринарною лікарнею м. Яремче;
□ договір з страховими компаніями, КНПП, Ворохтянським і
Делятинським держлісгоспом;
□ копію угоди про використання земельної ділянки як місця для стоянки коней;
□ опис та схеми маршрутів проведення кінних екскурсій, погоджені Комісією з
впорядкування туристичних послуг;
□ контрольний текст екскурсій;
□ матеріали «Портфель погонича»;
□ пам’ятка (інструкція) з техніки безпеки.

Дата ___________________________

Підпис _____________________________

