18 травня 2009 року

№ 293-р

Про затвердження плану дій
щодо реалізації Стратегії
розвитку туризму і курортів
на 2009-2012 роки

Розвиток туристичної та курортної сфери області протягом останніх років
характеризується позитивною динамікою: зростають обсяги в’їзного (іноземного)
та внутрішнього туризму, підвищується ефективність господарської діяльності
підприємств та продуктивність праці. Лише протягом 2008 року обсяг
надходжень до бюджету збільшився на 843,24 тис. грн., кількість екскурсантів
збільшилася на 6437 осіб, внутрішнім туризмом було охоплено 33244 особи.
Поступальність та інтенсивність розвитку галузі залежатиме від комплексної
та
планомірної
реалізації
стратегії
створення
та
підтримки
конкурентоспроможного іміджу туристичного потенціалу області, його
розгорнутої реклами на внутрішньому та зовнішньому ринках, впровадження
інновацій, залучення інвестицій, ефективності впровадження комплексного
підходу до розвитку туризму та курортів на місцевих рівнях.
Основними напрямами реалізації Стратегії в області є:
підвищення якості складових обласного туристичного продукту:
пристосування природних територій та об’єктів культурної спадщини для
туристичних
відвідувань,
створення
сучасних
об’єктів
туристичної
інфраструктури в межах територій з високою концентрацією цінних природних та
історико-культурних
туристичних
ресурсів,
за
напрямами
основних
автомагістралей, розширення асортименту туристичних послуг, оновлення
матеріально-технічної бази більшості закладів розміщення та відпочинку,
оздоровчих та санаторно-куротних закладів;
створення ефективної системи захисту прав та інтересів туристів,
забезпечення безпечних умов на об’єктах туристичних відвідувань та за
напрямами туристичних маршрутів;
створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток
туристичної галузі;
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удосконалення системи інформаційного забезпечення сфери, створення
сприятливих умов для забезпечення рівного доступу до інформації;
відновлення системи соціального туризму, забезпечення туристичними
послугами малозабезпечених верств населення, дітей, молоді, осіб похилого віку
та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 5
листопада 2008 року № 1261/0/16-08 “Про затвердження Плану дій щодо
реалізації Стратегії розвитку туризму і курортів”, на виконання пункту 4
розпорядження голови облдержадміністрації від 14 січня 2009 року № 17-р “Про
хід реалізації у 2008 році основних заходів Програми розвитку туризму в
Кіровоградській області” та з метою реалізації стратегії сталого розвитку туризму
в області:
1. Затвердити план дій щодо реалізації Стратегії сталого розвитку туризму в
області на 2009-2012 роки (додається).
2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, рекомендувати
територіальним органам міністерств та відомств України видатки на реалізацію
плану дій провадити у межах асигнувань, затверджених у кошторисах
розпорядників коштів, задіяних у виконанні, за рахунок коштів інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
3.
Структурним
підрозділам
облдерадміністрації,
рекомендувати
територіальним
органам
Міністрерств
та
відомств
України,
райдержадміністраціям,
рекомендувати
міськвиконкомам
інформувати
управління культури і туризму облдержадміністрації про результати проведеної
роботи щороку до 20 січня.
4. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації надавати
заступнику голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень узагальнену інформацію про хід виконання даного
розпорядження щороку до 1 лютого.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на виконуючу
обов’язки першого заступника голови обласної державної адміністрації
Негоду С.Д.

Голова обласної
державної адміністрації

/підпис/

В. МОЦНИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови обласної
державної адміністрації
від “18” травня 2009 р. № 293-р
ПЛАН ДІЙ
щодо реалізації Стратегії сталого
розвитку туризму в області
на 2009-2012 роки
І. Розвиток санаторно-курортної сфери
1. З урахуванням попиту населення на конкретні види санаторнокурортних послуг сприяти перетворенню Знам’янської бальнеологічної лікарні у
високорентабельний та конкурентоспроможний туристичний об’єкт шляхом
здійснення заходів щодо збільшення потужності оздоровчо-лікувальної бази
лікарні, обсягу санаторно-курортних і туристичних послуг, оснащення установи
сучасним діагностичним та медичним обладнанням європейського рівня,
впровадження нових механізмів співпраці з суб’єктами туристичної діяльності та
просування послуг даного об’єкта на ринок туристичних послуг.
Управління охорони здоров’я, управління
культури і туризму облдержадміністрації,
Знам’янська міська рада
Протягом 2009-2011 років

2. Передбачити в місцевих бюджетах кошти та здійснити дослідження
лікувальних властивостей “Солоного озера” (Веселівська сільська рада,
Бобринецький район), штучного озера “Велика та Мала скелі” (Протопопівська
сільська рада, Олександрійський район), штучного ставка “Голубе озеро”
(Балахівська сільська рада, Петрівський район). У разі позитивного висновку
екологічної та санітарно-гігієнічної експертиз вивчити питання про оголошення
даних територій курортами місцевого значення, а також створення сучасних
об’єктів туристичної інфраструктури в межах даних територій.
Бобринецька, Олександрійська, Петрівська
райдержадміністрації, Державне управління
охорони навколишнього природного
середовища в області, обласне виробниче
управління меліорації і водного
господарства
Протягом 2009-2010 років
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ІІ. Створення сучасного конкурентоспроможного високоефективного
курортно-рекреаційного та туристичного комплексу у місті Світловодську
1. Розробити інвестиційну програму щодо оновлення матеріально-технічної
бази існуючих об’єктів туристичної інфраструктури міста Світловодська,
благоустрою території міста, створення рекреаційної зони у центральній частині
міста та вжити заходи щодо її реалізації.
Світловодська міська рада, головне управління економіки,
управління регіонального розвитку, містобудування та
архітектури, головне управління промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації, обласне виробниче
управління меліорації та водного господарства, служба
автомобільних доріг в області
Протягом 2009-2012 років

2. Розширити асортимент туристичних послуг, створити нові туристичні
маршрути.
Управління культури і туризму облдержадміністрації,
Світловодська міська рада, суб’єкти туристичної діяльності
Протягом 2009-2012 років

3. Забезпечити виробництво сувенірної продукції, яка користується попитом
у туристів.
Світловодська міська рада, головне управління
промисловості та розвитку інфраструктури, управління
культури і туризму облдержадміністрації
Протягом 2009-2012 років

4. Забезпечити проведення рекламної кампанії туристичного продукту
міста.
Управління культури і туризму облдержадміністрації,
Світловодська міська рада
Постійно

ІІІ. Розбудова туристичної інфраструктури області
1. Розробити плани-графіки та провести роботи з благоустрою існуючих,
облаштування нових майданчиків короткочасного відпочинку туристів біля
автодоріг державного значення.
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Служба автомобільних доріг в області, обласне управління
лісового та мисливського господарства,
райдержадміністрації, міськвиконкоми
Протягом 2009-2012 років

2. Внести пропозиції щодо організації бази з прийому іноземних туристів в
мисливських угіддях області.
Обласне управління лісового та мисливського
господарства, Президія обласного товариства мисливців
та рибалок, райдержадміністрації, міськвиконкоми
До 1 червня 2009 року

3. З метою забезпечення транспортного сполучення з об’єктами
туристичних відвідувань у Кіровоградському (Державний заповідник-музей
І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) “Хутір Надія”), Олександрівському (історикоархітектурний заповідник “Родина Раєвських”), Долинському (дендропарк
“Веселі Боковеньки”), Онуфріївському (Онуфріївський дендропарк) районах
області внести пропозиції щодо будівництва, ремонту та реконструкції
автомобільних доріг за даними напрямками.
Служба автомобільних доріг в області, управління
регіонального розвитку, містобудування та архітектури,
управління культури і туризму облдержадміністрації,
обласне управління лісового та мисливського
господарства, облдержамністрації, Долинська,
Кіровоградська, Олександрівська, Онуфріївська,
райдержадміністрації
До 1 травня 2009 року

4. Провести роботи з облаштування основних автошляхів області
відповідними дорожніми знаками з написами українською та англійською
мовами, які інформуватимуть про об’єкти туристичних відвідувань у
Кіровоградському (Державний заповідник-музей І.К. Тобілевича (КарпенкаКарого) “Хутір Надія”), Олександрівському (історико-архітектурний заповідник
“Родина Раєвських”), Долинському (дендропарк “Веселі Боковеньки”),
Онуфріївському (Онуфріївський дендропарк) районах області.

Служба автомобільних доріг в області, управління
регіонального розвитку, містобудування та архітектури,
управління культури і туризму облдержамністрації,
обласне управління лісового та мисливського
господарства, Долинська, Кіровоградська
Олександрівська, Онуфріївська,
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райдержадміністрації
Протягом 2009-2010 років

5. З метою відновлення авіасполучення з областю вжити дієві заходи щодо
реалізації Програми виводу з кризи комунального підприємства “Аеропорт
Кіровоград” на 2005-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23
вересня 2005 року № 467.
Управління з питань власності виконавчого апарату
обласної ради, головне фінансове управління, головне
управління промисловості та розвитку інфраструктури,
управління освіти і науки облдержадміністрації,
комунальне підприємство “Аеропорт Кіровоград”,
Державна льотна академія України, ЗАТ МААК “Урга”
Протягом 2009-2010 років

ІV. Удосконалення системи інформаційного забезпечення сфери
Забезпечити виготовлення презентаційних матеріалів про можливості
відпочинку в області;
здійснити рекламування обласного туристичного продукту під час
проведення заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів, а також через мережу
Internet;
здійснити наповнення туристично-інформаційного центру “Олександрія”
буклетами, проспектами, картами туристичних маршрутів та іншою друкованою
продукцією туристичної спрямованості.
Управління культури і туризму облдержадміністрації,
Райдержадміністрації, міськвиконкоми
Постійно

V. Забезпечення безпечних умов на об’єктах туристичних відвідувань та за
напрямами туристичних маршрутів
1. Провести уточнення порядків взаємодії спеціалізованої служби цивільної
оборони автомобільних доріг у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій
на автомобільних шляхах.

Управління МВС України в області, управління з питань
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надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації, головне управління
МНС України в області
До 1 червня 2009 року

2. Забезпечити безпеку дорожнього руху на основних туристичних
маршрутах області;
через радіостанції FM діапазону забезпечити регулярне інформування
учасників дорожнього руху про основні причини автоаварій, а у зимовий період також і про погодні умови на автодорогах області;
обстежувати об’єкти дорожнього сервісу, розташовані на заміських
автодорогах, на предмет обладнання автостоянками, що охороняються, засобами
зв’язку для виклику аварійних та рятувальних служб;
з метою упередження розбійних нападів на автотуристів проводити на
автошляхах області цільові оперативно-профілактичні заходи.
Управління МВС України в області
Постійно

VІ. Розвиток нових видів туризму, відновлення системи соціального туризму
1. З метою залучення туристів забезпечити створення спільних туристичних
маршрутів з мисливського туризму в області.
Обласне управління лісового та мисливського
господарства, управління культури і туризму
облдержадміністрації, туристичні підприємства області
Протягом 2009 року

2. З метою залучення до активного споживання туристичного продукту
області малозабезпеченими верствами населення вжити заходи щодо розширення
асортименту послуг у сфері сільського туризму.
Управління культури і туризму облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Протягом 2009-2010 років
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3. Забезпечити розробку, впровадження та популяризацію системи надання
туристичних путівок на відпочинок в області для осіб соціально незахищених
категорій.
Головне управління праці та соціального захисту населення,
управління культури і туризму облдержадміністрації
Постійно

VІІ. Впровадження механізмів стимулювання підприємців щодо
розвитку туристичної сфери в області
1. Розробити механізм щодо звільнення від оподаткування частини
прибутку підприємств, які у 2009-2012 роках спрямовуватимуться на реалізацію
плану дій з реалізації Стратегії сталого розвитку туризму в області.
Державна податкова адміністрація в області, головне
управління економіки облдержадміністрації
До 1 липня 2009 року

2. Розробити інвестиційні проекти та внести пропозиції щодо пільгового
кредитування підприємств та організацій на створення сучасних об’єктів
туристичної інфраструктури в межах штучного озера “Велика та Мала скелі”
(Протопопівська сільська рада, Олександрійський район), штучного ставка
“Голубе озеро” (Балахівська сільська рада, Петрівський район), “Солоне озеро”
(Веселівська сільська рада, Бобринецький район).
Бобринецька, Олександрійська, Петрівська
райдержадміністрації, Кіровоградська торгово-промислова
палата, головне управління економіки облдержадміністрації
Протягом 2010-2011 років

3. Розглянути можливості фінансування інвестиційних пропозицій
приватних підприємців щодо облаштування “зелених” садиб області відповідно
до сучасних вимог споживачів ринку туристичних послуг за рахунок коштів
фонду підтримки малого підприємництва.
Головне управління економіки, управління культури і
туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації
Протягом 2009-2012 років
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