УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання
двадцять шоста сесія

РІШЕННЯ
від 20.12.2018 року

м.Яремче

№415-26/2018

Про внесення змін до
Програми розвитку
туризму на території
Яремчанської міської ради
на 2017-2020 роки
Відповідно до Законів України «Про туризм», «Про курорти», «Про
місцеве самоврядування в Україні» та з метою створення сприятливих умов
для розвитку туристично-рекреаційної галузі на території Яремчанської міської
ради та популяризації туристичного потенціалу, міська рада вирішила:
1. Внести зміни до Програми розвитку туризму на території Яремчанської
міської ради на 2017-2020 роки, затверджену рішенням міської ради від
08.11.2016 №155-9/2016 (зі змінами відповідно до рішення міської ради
від 28.12.2018 № 313-19/2017), а саме:
1.1. у паспорт Програми (додаток 1).
1.2. у перелік заходів, обсягів та джерел фінансування Програми
(додаток 2).
2. Керівникам відділів та управлінь міськвиконкому, структурним
підрозділам міської ради, керівникам підприємств, установ, організацій,
громадським організаціям, селищному та сільським головам –
безпосереднім виконавцям Програми забезпечити та створити сприятливі
умови для розвитку туризму та рекреації, взяти під особистий контроль
безумовне виконання заходів Програми.
3. Координацію та узагальнення інформації щодо виконання Програми
покласти на головного відповідального виконавця – відділ туризму та
зовнішніх зв’язків міськвиконкому.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради
Володимира Губарчука.
Міський голова

Василь Онутчак

Затверджено
рішенням міської ради
від 20.12.2018р.№ 415-26/2018
Програма розвитку туризму
на території Яремчанської міської ради на 2017 – 2020 роки

Замовник програми
Відділ туризму та зовнішніх
зв’язків міськвиконкому
Блага Н.І.

_________

Керівник програми
Секретар міської ради

Губарчук В.М. __________

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління
міськвиконкому

Бойчук Г.П._____________

Юридичний відділ
міськвиконкому

Сіреньок Р.В. ___________

Додаток 1
до рішення міської ради
від 20.12.2018р.№ 415-26/2018
Паспорт
Програми розвитку туризму
на території Яремчанської міської ради на 2017 – 2020 роки
1. Ініціатор розроблення Програми: Відділ туризму та зовнішніх зв’язків
міськвиконкому
2. Розробник програми: Відділ туризму та зовнішніх зв’язків міськвиконкому
3. Термін реалізації Програми: 2017 -2020 роки
4. Етапи фінансування Програми: щорічно
5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.):
Обсяги фінансування
В т. ч. за джерелами фінансування
Роки
Всього
Обласний
Місцевий
Інші джерела
бюджет
бюджет
2017- 2020
3050.0
2017
200.0
200.0
2018
1250.0
1250.0
2019
800.0
800.0
2020
800.0
800.0
6. Очікувані результати виконання Програми:
Виконання Програми дасть змогу розвинути існуючу туристичну
інфраструктуру Яремчанщини та забезпечити комплексний розвиток регіону.
Реалізація Програми сприятиме створенню нових якісних туристичних
продуктів, підвищенню якості послуг, створенню передумов для інвестування у
туристичну галузь.
Повне виконання заходів дозволить підтримку розвитку туристичної галузі,
збільшення кількості відпочиваючих, створення нових якісних туристичних
продуктів, зростання зайнятості населення у туристичній сфері, промоціювання
регіону на українському та міжнародному ринках туристичних послуг.
7. Термін проведення звітності: щорічно.
Замовник програми
Відділ туризму та зовнішніх
зв’язків міськвиконкому

Блага Н.І.

Керівник програми
Секретар міської ради

Губарчук В.М. ________

___________

Додаток 2
до рішення міської ради
від 20.12.2018р.№ 415-26/2018
Перелік
заходів, обсяги та джерела фінансування місцевої цільової програми
Назва замовника Відділ туризму та зовнішніх зв’язків міськвиконкому
Назва програми Програма розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на 2017 – 2020 рр.
№

Найменування

Виконавець

п/п заходу

Термін

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.

виконання роки всього в т. ч. за джерелами

Очікувані

фінансування

результати

Обласний Місцевий Інші
бюджет

1

Участь у

Відділ туризму

туристичних
виставках

бюджет

джерела

2017-

Популяризація

та зовнішніх

2020

Яремчанського

зв’язків

в

регіону на

міськвиконкому,

т.ч.:

вітчизняному та

Фонд підтримки

2017

30,0

30,0

зарубіжному

підприємництва

2018

385,0

385,0

ринках

м. Яремче,

2019

300,0

200,0

2017-2020

КНПП, суб’єкти

2020

300,0

200,0

господарської
діяльності

2

Організація та

Відділ

2017-

Популяризація

проведення

міжнародного

2020

Яремчанського

промоцій них

співробітництва.

в

регіону та

турів для

туризму та

т.ч.:

відпочинку в

представників

інвестицій

2017

15,0

15,0

вітчизняних та

міськвиконкому,

2018

132,0

132,0

іноземних

туристичні

2019

130,0

130,0

туристичних

агенції регіону

2020

130,0

130,0

2017-2020

Карпатах

компаній та
засобів масової
інформації

3

Створення та

Відділ

2017-

Поширення

поширення

міжнародного

2020

туристичної

промоційних

співробітництва.

в

продукції щодо

матеріалів

туризму та

т.ч.:

відпочинку в

(путівників,

інвестицій

2017

30,0

30,0

регіоні,

буклетів,

міськвиконкому,

2018

98,0

98,0

розширення

2017-2020

інформаційних

Фонд підтримки

2019

150,0

150,0

інформаційного

стендів, каталогів,

підприємництва

2020

150,0

150,0

поля про потенціал

фотоальбомів,

м. Яремче,

сувенірної

суб’єкти

продукції, карт

господарської

тощо)

діяльності

Створення

Відділ

відеопродукції про

Яремчанщини

2017-

Популяризація

міжнародного

2020

регіону на

Яремче та

співробітництва.

в

українських

Карпатський регіон

туризму та

т.ч.:

телевізійних

інвестицій

2017

30,0

30,0

міськвиконкому,

2018

30,0

30,0

4

2018-2020

каналах

суб’єкти
господарської
діяльності

5

Створення та

Відділ

2017-

Промоція регіону,

обслуговування

міжнародного

2020

забезпечення

туристичного сайту співробітництва.

в

потенційних

Яремчанщини

туризму та

т.ч.:

туристів

інвестицій

2017

2017-2020

25,0

25,0

достовірною

міськвиконкому,

2018

56,0

інформацією про

56,0

суб’єкти

туристичні

господарської

послуги,

діяльності

проживання та
культурнорозважальні події,
які відбуваються на
території краю

6

Створення

Відділ

туристичного

міжнародного

бренду

співробітництва.

Яремчанщини

туризму та

(туристичного

інвестицій

свідомості цільової

логотипу та

міськвиконкому

аудиторії заради

2017

2017

15,0

Послідовно

15,0

сформувати
2019

слогану)

проект

запланований образ

ПРОМІС

Яремчанщини у

збільшення
туристичних
потоків

7

Створення

Відділ

уніфікованої

міжнародного

системи вказівників співробітництва.

2018-2020

2018-

Інформування

2020

відпочиваючих про

в

місцезнаходження

до туристичних

туризму та

т.ч.:

потрібного об’єкту

об’єктів та закладів

інвестицій

2018

35,0

35,0

відпочинку

міськвиконкому,

2019

60,0

60,0

суб’єкти
господарської
діяльності

8

Організація

Відділ

2017-

Налагодження

міжнародних

міжнародного

2020

міжнародних

зв’язків у галузі

співробітництва.

в

зв’язків,

туризму (прийом

туризму та

т.ч.:

створення

офіційних

інвестицій

2017

15,0

15,0

туристичної

делегацій з міст –

міськвиконкому

2018

30,0

30,0

привабливості

партнерів,

2019

20,0

20,0

регіону,

організація

2020

20,0

20,0

збільшення

2017-2020

молодіжних

кількості

обмінів)

іноземних
відпочиваючих

9

Організація

Відділ

2017-

Заохочення

інформаційно -

міжнародного

2020

керівників

промоційних

співробітництва.

в

туристичних

2017-2020

заходів та

туризму та

т.ч.:

організацій до

урочистостей з

інвестицій

2017

15,0

15,0

вдосконалення

нагоди Днів

міськвиконкому

2018

70,0

70,0

своєї діяльності,

туризму, Європи та

2019

60,0

50,0

організація

міста Яремче

2020

60,0

50,0

змістовного
дозвілля та розваг
для гостей регіону

10

Організація та

Відділ

2017-

Підвищення

проведення курсів,

міжнародного

2020

кваліфікації кадрів

навчальних

співробітництва.

в

туристичної сфери

семінарів та

туризму та

т.ч.:

тренінгів для

інвестицій

2017

15,0

15,0

працівників

міськвиконкому,

2018

46,0

46,0

туристичної сфери:

Фонд підтримки

2020

50,0

50,0

власників садиб та

підприємництва

готелів,

м. Яремче

екскурсоводів та
гідів-провідників
по горах тощо

2017-2020

11

Виготовлення

Відділ

мобільного

міжнародного

матеріально-

виставкового

співробітництва.

технічне

стенду

туризму та

забезпечення

Яремчанщини для

інвестицій

учасників виставок

представлення

міськвиконкому,

туристично-

Фонд підтримки

рекреаційного

підприємництва

потенціалу на

м. Яреме

2018

2018

-

Належне

-

виставках

12

Створення

Відділ

офіційної сторінки

міжнародного

2020

регіону,висвітлення

відділу туризму та

співробітництва.

в

діяльності органу

зовнішніх зв’язків у туризму та

т.ч.:

місцевого

соціальній мережі

інвестицій

2017

самоврядування

Facebook

міськвиконкому

2018

щодо розвитку

2019

туристичної галузі,

2020

поширення

2017-2020

2017- -

-

-

-

Промоція

публікацій про

Яремчанщину,
інформування про
туристичні,
розважальні та
мистецькі заходи

13

Встановлення

Відділ

2018-

Надання корисної

інформаційних

міжнародного

2020

туристичної

щитів з

співробітництва.

в

інформації

туристичною

туризму та

т.ч.:

відпочиваючим

інформацією у

інвестицій

2018

30,0

30,0

місті Яремче та у

міськвиконкому,

2019

30,0

20,0

населених пунктах

суб’єкти

2020

30,0

20,0

регіону

господарської

2018-2020

діяльності

14

Удосконалення та

Відділ

2018-

Створення

благоустрій

міжнародного

2020

туристичної

пішохідних та

співробітництва.

в

привабливості

велосипедних

туризму та

т.ч.:

краю, збільшення

маршрутів

інвестицій

2018

25,0

25,0

кількості

міськвиконкому,

2020

30,0

30,0

відпочиваючих

2018-2020

суб’єкти
господарської
діяльності,
громадські
організації,
КНПП

15

Створення

Відділ

2017-

Грантові

Забезпечення

інформаційно-

міжнародного

2020

кошти

туристичною

туристичного

співробітництва.

в

інформацією

центру

туризму та

т.ч.:

відпочиваючих,

інвестицій

2017

здійснення

міськвиконкому,

2018

дослідження та

суб’єкти

2019

моніторинг

господарської

2020

туристичного

2017-2020

діяльності,

ринку, здійснення

громадські

промоції міста і

організації

його історикокультурної
спадщини в ЗМІ та
на інших рівнях,

проведення
екскурсій і
розробка
туристичних
маршрутів

16

17

Створення умов
для забезпечення
безпеки туристів та
екскурсантів.
Зміцнення
матеріальнотехнічної бази
Яремчанського
ГПРП та
Ворохтянського
ГПРП

Відділ

Облаштування
рекреаційних зон

Відділ

2017-

Створення безпечних

міжнародного

2020

умов перебування

співробітництва.

в

туризму та

т.ч.:

інвестицій

2017

10,0

10,0

міськвиконкому

2018

10,0

10,0

2017-2020

відпочиваючих на
території регіону.

2017-

Покращення якості

міжнародного

2020

надання туристичних

співробітництва.

в

туризму та

т.ч.:

інвестицій

2017-2020

послуг, створення
сприятливих умов для
відпочинку та

Облаштування зон
WI-FI

міськвиконкому,

2018

35,0

35,0

КНПП

2020

30,0

30,0

Відділ

2017-

Популяризації

міжнародного

2020

міста через мережу

співробітництва.

в

всесвітню Інтернет,

туризму та

т.ч.:

створення

2017-2020

інвестицій
18

оздоровлення.

туристичної

міськвиконкому,

2018

27,0

27,0

привабливості

суб’єкти

2019

50,0

50,0

регіону

господарської
діяльності,
громадські
організації

19

Участь у
туристичних
форумах та
конференціях

Відділ

2017-

Презентація

міжнародного

2020

туристичного

співробітництва.

в

потенціалу

туризму та

т.ч.:

Яремчанщини.

інвестицій

2017

2017-2020

міськвиконкому,

2018

27,0

27,0

суб’єкти
господарської
діяльності,
громадські
організації
Проведення
соціологічних
досліджень

20

Відділ

2017-2020

2017-

міжнародного

2020

співробітництва.

в

туризму та

т.ч.:

інвестицій

2017

міськвиконкому,

2018

суб’єкти

114,0

114,0

Визначення потреб та
умов, за яких
забезпечується
найбільш повне
задоволення попиту
населення в
туристичних
послугах ,
оцінка
співвідношення
попиту і пропозицій на
туристичні послуги.

господарської
діяльності,
громадські
організації

21

Промоційно -

Відділ

2017-2020

2017-

Організація

туристичні заходи
до Новорічних та
Рзідвяних свят

міжнародного

2020

змістовного дозвілля

співробітництва.

в

та культурних розваг

туризму та

т.ч.:

для туристів і гостей
регіону

інвестицій
міськвиконкому,

2018

100,0

100,0

суб’єкти
господарської
діяльності,
громадські
організації

Головний спеціаліст відділу
туризму та зовнішніх зв’язків міськвиконкому

Наталія Блага

