від 26 квітня 2011 року

№ 364-р

Про утворення громадської
ради з питань розвитку туризму

На виконання пункту 2 плану організаційних заходів щодо реалізації Стратегії
сталого розвитку туризму в Кіровоградській області на 2011 рік, затвердженого
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 8 грудня 2010 року
№ 1084-р "Про хід виконання рішення обласної ради від 6 вересня 2002 року
№ 65 "Про Програму розвитку туризму в Кіровоградській області на 20022010 роки" та організаційні заходи з розвитку туризму в області на 2011 рік":
1. Утворити громадську раду з питань розвитку туризму в Кіровоградській
області.
2. Затвердити:
положення про громадську раду з питань розвитку туризму в Кіровоградській
області (додається);
склад громадської ради з питань розвитку туризму в Кіровоградській області
(додається).
3. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації забезпечити
взаємодію обласної державної адміністрації з громадською радою з питань
розвитку туризму в Кіровоградській області.

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

А.НІКОЛАЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 26 квітня 2011 року № 364-р

СКЛАД
громадської ради з питань розвитку туризму в Кіровоградській області
Голова ради
НІКОЛАЄНКО
Андрій Іванович

-

перший заступник голови обласної державної
адміністрації

Заступник голови ради
ШАТАЛОВ
Олександр Сергійович

-

перший заступник голови Кіровоградської
обласної ради
(за згодою)
Секретар ради

ГРАБАЖЕЙ
Ірина Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу з питань розвитку
туризму, музеїв та кадрової роботи
управління культури і туризму
облдержадміністрації
Члени ради:

АГАПЄЄВА
Наталія Юріївна

-

начальник управління культури і туризму
облдержадміністрації, голова обласної
організації Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури

БАБАНСЬКА
Ніна Ігорівна

-

керівник дитячо-юнацького екологічного
центру “Ексампей” при НВК “Кіровоградський
колегіум” (за згодою)

БАБЕНКО
Олег Олександрович

-

заступник начальника управління культури і
туризму облдержадміністрації, голова
обласної організації Національної спілки
краєзнавців України

ГАЙДА
Лариса Анатоліївна

-

завідуюча методичним кабінетом
українознавства та краєзнавства обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського, заступник
голови ГО “Кіровоградська обласна спілка
краєзнавців України”

ГРИГОРЬЄВА
Тамара Андріївна

-

директор Кіровоградського обласного
краєзнавчого музею
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ГУЛЯЄВА
Галина Миколаївна

-

директор “ЗАТ Кіровоградтурист” (за згодою)

ДМИТРУК
Віталій Іванович

-

декан Кіровоградського факультету
менеджменту і бізнесу Київського
національного університету культури і
мистецтв (за згодою)

ЗАЛЕВСЬКИЙ
Анатолій Васильович

-

декан факультету менеджменту і бізнесу
Державної льотної академії України (за
згодою)

КОЛОТУХА
Олександр Васильович

-

президент обласної федерації спортивного
туризму (за згодою)

ЛІСНЯК
Надія Анатоліївна

-

начальник відділу охорони культурної
спадщини облдержадміністрації

ЛІСОТА
Андрій Андрійович

-

завідувач туристичного відділу обласного
центру туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді (за згодою)

МИХАЙЛЮК
Андрій Васильович

-

директор обласного центру туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
(за згодою)

ПІКУЛІНА
Наталія Миколаївна

-

директор туристичного підприємства
“Супутник-Кіровоград” (за згодою)

ПОЙЧЕНКО
Ірина Володимирівна

-

директор туристичного підприємства
“Інтурист-Кіровоград” (за згодою)

ПОПОВ
Валерій Федорович

-

голова обласної організації роботодавців
туристичних агентств, готелів та санаторнокурортних організацій, директор приватного
підприємства “Туристичне агентство
“Мелодія-тур” (за згодою)

СЕРЕДА
Олександр Анатолійович

-

директор туристичного підприємства
“Анастасія” (за згодою)

СОЛОНАР
Людмила Миколаївна

-

заступник начальника відділу Кіровоградської
промислової палати

ТВЕРДОСТУП
Любов Іванівна

-

заступник голови Кіровоградської обласної
спілки сприяння розвитку сільського зеленого
туризму (за згодою)

ТКАЧЕНКО
Тетяна Олександрівна

-

директор Кіровоградського обласного
художнього музею
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ШИШАЦЬКА
Наталія Миколаївна

-

приватний підприємець, суб’єкт туристичного
бізнесу (за згодою)

__________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
від 26 квітня 2011 року № 364-р

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду з питань розвитку туризму в Кіровоградській області
1. Громадська рада з питань розвитку туризму в Кіровоградській області
(далі - Рада) утворена з метою забезпечення організаційної та методичноконсультативної підтримки розвитку туристично-рекреаційної сфери області.
2. Рада є консультативно-дорадчим органом при обласній державній
адміністрації, який утворюється розпорядженням голови обласної державної
адміністрації.
3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства, рішеннями обласної ради, розпорядженнями та дорученнями
голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.
4. Основними завданнями Ради є:
1) координація роботи щодо забезпечення:
розвитку туристичного потенціалу та різновидів туристичної діяльності в
Кіровоградській області;
залучення інвестицій в туристичну галузь Кіровоградщини;
2) створення умов для подальшого розвитку внутрішнього туризму на
території області;
3) забезпечення методично-консультативної та організаційної роботи в
області щодо розвитку туристично-рекреаційної сфери;
4) розробка та подання на розгляд пропозицій до плану проведення
консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку
питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення
консультацій та врахування їх результатів;
5) опрацьовування отриманих за результатами проведення консультацій з
громадськістю пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації
державної політики в галузі туризму і подання їх в установленому порядку до
обласної державної адміністрації;
6) систематичне інформування громадськості, зокрема через засоби масової
інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.
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5. Рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:
отримувати в установленому порядку від відповідного органу виконавчої
влади інформацію, необхідну для своєї роботи;
утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні
групи) відповідно до напрямів роботи ради;
залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та
наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
проводити асамблеї, конференції, збори тощо.
6. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини
її складу.
У засіданнях громадської ради можуть брати участь керівники місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх структурних
підрозділів.
7. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів
Ради.
За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписує
голова Ради.
8. Раду очолює голова – перший заступник голови обласної державної
адміністрації
Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Ради
за його поданням.
Секретар Ради призначається із числа спеціалістів управління культури і
туризму обласної державної адміністрації. Він здійснює документальне
оформлення матеріалів, які вносяться на розгляд Ради, протоколів та рішень
ради.
9. Голова громадської ради:
організовує діяльність Ради;
скликає та організовує підготовку засідання Ради;
від імені ради вносить пропозиції щодо удосконалення роботи та розвитку
туристичної галузі в області голові обласної державної адміністрації;
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представляє Раду у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої
влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами
масової інформації.
10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється
управлінням культури і туризму обласної державної адміністрації.

______________

