
УКРАЇНА
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Двадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 09.02.2022.№419-20/2022 
смт. Перегінське

Про затвердження Програми 
розвитку туризму Перегінської 
територіальної громади
на 2022-2026 роки

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою формування конкурентоспроможного туристичного 
продукту, збільшення туристичних потоків та перетворення туризму в одну з найбільш 
прибуткових галузей економіки, Перегінська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку туризму Перегінської територіальної громади на 2022- 
2023 роки (далі - Програма), що додається.

2. Встановити, що фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 
місцевого бюджету та інших не заборонених чинним законодавством джерел, виходячи з 
можливостей дохідної частини місцевого бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 
(Р. Люльчак) та на постійну комісію з питань промисловості, підприємництва, 
інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства ( М. Федірко).

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток 1
Затверджено рішенням 
двадцятої (позачергової) сесії 
Перегінської селищної ради 
від 09.02.2022.№419-20/2022

Програма розвитку туризму
Перегінської територіальної громади на 2022-2023 роки

Замовник Програми
Відділ економічного розвитку,

інвестицій, торгівлі, сільського 
господарства та туризму

Керівник Програми
Перший заступник селищного голови

ПОГОДЖЕНО:

Відділ економічного розвитку, 

інвестицій, торгівлі, сільського 
господарства та туризму

Фінансовий відділ

Відділ юридичної та 
кадрової роботи



Паспорт цільової програми

1

Дата, номер і назва 
розпорядчого документу про 
розроблення програми

Рішення

2 Розробник програми Відділ економічного розвитку, інвестицій 
торгівлі, сільського господарства та туризму

3
Цільові групи програми Туристи, мешканці територіальної громади, 

малий і середній бізнес, інвестори
4 Терміни реалізації програми 2021-2023 рр
5

Мета Програми

Формування конкурентоспроможного 
туристичного продукту Перегінстької ТГ, 
збільшення туристичних потоків, а також 
перетворення галузі туризму в стабільне і 
вагоме джерело надходжень бюджету 
Перегінської територіальної громади шляхом 
залучення інвестицій та збільшення кількості 
зайнятих у галузі

6 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми протягом 
усього терміну виконання, 
всього, грн..

4 000,0 тис. грн.

7 Очікувані результати виконання 
програми

• Збільшено кількість туристів, розмір 
надходжень від галузі до бюджету 
Перегінської територіальної громади й 
інвестицій у галузь.

• Сформований конкурентоздатний 
туристичний продукт та забезпечена 
системна промоція дестинації.

• Вдосконалена туристична 
інфраструктура, рівень сервісу, 
координація дій влади, бізнесу та 
громадських організацій.

8

Аналіз стану і тенденцій розвитку історико-культурної спадщини Перегінської ТГ
Туризм упродовж тривалого часу займає значну частку світової економіки та 

розвивається швидкими темпами. Вплив туризму на економіку, держав та окремих міст у 
світі важко переоцінити, адже це сприяє налагодженню міжнародних зв’язків, залученню 
інвестицій, відродженню культурної спадщини, розвитку інфраструктури тощо. Сучасний 
етап формування та розвитку ринкової економіки, поглиблення процесу інтеграції, 
включення національних галузевих ринків до системи світового глобального ринку 
супроводжується створенням і розвитком конкурентного середовища в усіх галузях 
економіки.

Історико-культурна спадщина, культурно-мистецькі традиції та природно- 
рекреаційні ресурси Перегінської громади сприяють підвищенню в Україні потенційного 
розвитку. Загалом це є конкурентною перевагою розвитку регіону. На території 



територіальної громади розміщена велика кількість унікальних туристичних об’єктів, 
пов’язаних з історією краю.

Заслуговує на увагу історична пам’ятка - доменна піч в урочищі «Ангелів» - єдина в 
Україні пам’ятка старовинної культури, яка збережена у придатному для реставрації стані.

З історією краю пов’язаний початок масової еміграції українців до Канади , перші 
переселенці - Іван Пилипів і Василь Ілиняк з села Небилів. На знак вшанування початку 
еміграції українських іммігрантів на землі Канади в с. Небилів встановлено пам’ятник 
відомим земляка.

В селі Сливки є архітектурна пам’ятка XVII ст. - церква святого Миколая 
Чудотворця об’єкт регіону належить до пам’яток архітектури національного значення. 
Природно-рекреаційний потенціал громади є річка Лімниця, яка є найчистішою річкою в 
Україні. Річка Лімниця - джерело чистої води, має сприятливі умови для життя, нересту і 
розвитку цінних видів риб. На всій протяжності долина р. Лімниця цінна в естетичному та 
рекреаційному відношенні. Площа лісового фонду території громади становить 84 %, 
вкритих лісом територій -55497,4078 га.

Прикарпаття має потужний потенціал для розвитку різних видів туризму - 
мальовничі ландшафти, рельєф створюють сприятливий фон для короткотривалого 
відпочинку.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.
Нормативно-правову основу розробки Програми складають Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та «Про туризм».
Практичну регуляцію діяльності об’єктів туристичної інфраструктури, основні 

напрямки діяльності щодо поширення інформації про туристичний потенціал визначають 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р «Про схвалення 
Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»;

Програма відповідає діючому законодавству України.
Програма розвитку туризму Перегінській територіальній розроблена відповідно до 

основних вимог законів України «Про туризм», та спрямована на реалізацію положень 
Стратегії розвитку. Туризм визнано як одну з найперспективніших галузей і проголошено 
пріоритетним напрямом соціально-економічного та культурного розвитку. Громада володіє 
значними туристично-рекреаційними ресурсами, які використовуються не в повній мірі та 
мають потенціал для організації відпочинку та оздоровлення, в’їзного та внутрішнього 
туризму, екскурсійної діяльності. Ця Програма покликана стимулювати ефективне 
використання наявних рекреаційних ресурсів, забезпечити місцеве населення додатковими 
робочими місцями, створити додаткові умови для залучення інвестицій у туристично- 
рекреаційну сферу.

Мета і основні завдання програми
Основною метою Програми є втілення заходів, спрямованих на створення якісного, 

конкурентного на вітчизняному та міжнародних ринках туристичного продукту, здатного 
максимально задовольнити потреби широких верств населення, забезпечити соціально- 
економічний розвиток краю, зберегти та популяризувати природну та історико-культурну 
спадщину, забезпечити додаткові грошові надходження до бюджетів усіх рівнів.

Основними завданнями Програми є:
• розвиток та вдосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури;
• збільшення кількості туристів і екскурсантів, розширення меж туристичного сезону;
• зростання обсягів туристичних послуг і надходжень до бюджетів всіх рівнів;
• зростання зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях економіки;
• активізація міжнародного співробітництва ;
• промоція туристичного потенціалу регіону.

Під час виконання заходів Програми проводитиметься робота із залучення коштів 
вітчизняних інвесторів для розвитку матеріально-технічної бази туристичної 
інфраструктури, задоволення потреб галузі у висококваліфікованих кадрах, 



нарощення обсягів надання туристичних послуг за рахунок збільшення частки 
в’їзного та внутрішнього туризму, аналіз розвитку туризму.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання 
програми

Подальший розвиток сфери туризму міста, підвищення конкурентоспроможності його 
туристичного продукту реалізується через організацію, формування та сприяння у 
проведенні пріоритетних заходів для розвитку туризму, серед яких:

• Створення та розповсюдження інформаційних матеріалів про громаду та регіон, 
участь у виставках, проведення маркетингових досліджень, прийняття та туристичне 
обслуговування представників із різних сфер суспільного життя;

• Формування туристичних продуктів через стимулювання культурно-пізнавального, 
гастрономічного, ділового і освітнього, активного і екологічного туризму, створення 
креативних туристичних продуктів;

• Розвиток туристичної інфраструктури, а саме створення туристично-інформаційних 
пунктів, підвищення рівня доступності туристичних об’єктів для маломобільних 
груп населення, уніфікація та осучаснення туристичних сервісів, інформації у місті 
та населених пунктах територіальної громади;

• Поліпшення якості послуг в сфері туризму через реалізацію проектів з навчання та 
підвищення кваліфікації працівників туристичної сфери, проведення тренінгових та 
комунікаційних заходів для підприємств туристичної галузі, розширення співпраці 
з іншими містами та регіонами.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів, строки та етапи виконання пріоритетних 
завдань програми викладені в інформації щодо напрямків діяльності та заходів програми.

Фінансове забезпечення Програми Заходи
Програми реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обласного, 

районних, органів місцевого самоврядування); коштів зацікавлених суб’єктів туристичної 
діяльності усіх форм власності; коштів інвесторів; коштів позабюджетних фондів; 
громадських організацій; інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при 
формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, місцевих 
бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Очікувані результати
Реалізація заходів Програми дасть змогу зміцнити матеріально-технічну базу, 

розширити мережу закладів туристичної інфраструктури, підвищити якість туристичних 
послуг та безпеку туристів, пожвавити розвиток сільського туризму, підвищити рівень 
зайнятості населення; утримувати в належному стані об’єкти історико-культурної 
спадщини, створить передумови для залучення інвестицій, покращить якість науково- 
методичного забезпечення, збільшить кількість туристичних відвідувань краю та 
надходження від туризму до бюджетів усіх рівнів, у тому числі від туристичного збору. 
Збереження й розвиток етнокультурної спадщини: - відновлення й охорона об’єктів 
історичної, природної та культурної спадщини на гірських територіях, популяризація 
історико-культурних надбань.

Перелік діючих та перспективних ідей розвитку туристичної 
інфраструктури Перегінської територіальної громади

№ 
з/п

Найменування заходу Виконавець

Орієнтовні обсяги 
фінансування, тис. грн.

Очікувані 
результатиВсього

в т. ч. за джерелами

Обласний 
бюджет

Місцевий 
бюджет

Інші 
джерела

1 Встановлення 
інформаційних

22-
100

Розвиток 
пішохідного і



знаків та щитів щодо 
розташування 
об’єктів культурної 
спадщини з QR- 
кодом об’єктів та 
туризму на території 
ТГ, що вказують 
відстань до них та 
вказівників на 
іноземних мовах.

тис.
грн.

автотуризму, 
сприяння 
орієнтуванню 
туристів

2 Сприяння розвитку 
організованого 
туризму та 
рекреаційної 
діяльності на 
територіях 
природно- 
заповідного фонду 
області. Проведення 
екологічних акцій 
щодо очищення 
берегів річок та 
територій 
рекреаційного 
призначення.

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій, 
торгівлі, 
сільського 
господарства та 
тризму.

22-
100 
тис. 
грн.

Розвиток 
екологічного 
туризму

3 Відновлення 
вузькоколійної 
залізниці (від селища 
Брошнів-Осада до с. 
Осмолода)

1000,00 
млн. 
грн.

1000,0 
тис. 
грн

Диверсифікац- 
туристичних 
атракцій, 
розвиток 
туристичної 
інфраструктур

4 Сприяння розвитку 
туристичної 
інфраструктури з 
дотриманням вимог 
та потреб осіб з 
обмеженими 
можливостями. 
Встановлення 
пандусу для людей з 
інвалідністю.

22-
100 
тис. 
грн.

Покращення 
доступу для 
осіб 3 
обмеженими
МОЖЛИВОСТЯМ! 

до об’єктів 
туристичної 
інфраструктур

5 Збереження 
пам’ятки 
архітектури 1810 р. 
(ох. 1196) комплекс 
споруди доменної 
печі в урочищі 
«Ангелів» 
Рожнятівського 
району 
ІваноФранківської 
обл., як об’єкта

2000,0 
тис.
грн.

Збереження 
об'єктів 
природи, 
культурної 
спадщини, 
створення умо 
для їх 
використання 
туристичних, 
пізнавальних, 
наукових ціля:



туристичної 
інфраструктури.

6 Організація та 
участь у нарадах, 
круглих столах, 
семінарах, 
конференціях 3 
питань розвитку 
туризму.

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інвестицій, 
торгівлі, 
сільського 
господарства та 
тризму.

22-50 
тис. 
грн.

Забезпечення 
обміну 
досвідом 3 
питань 
розвитку 
туризму

7 Залучення молоді до 
активних занять 
туризмом.
Проведення міських 
змагань юних 
туристів-краєзнавців 
та молоді 
Проведення 
виставок-ярмарків, 
семінарів за участі 
майстрів народних 
ремесел.

Відділ освіти,, 
молоді та спорту

22-
100 
тис. 
грн.

Збільшення 
кількості 
туристів, 
популяризація 
культурних, 
етнографічний 
природних 
особливостей 
області

8 Запровадження 
віртуального 
туризму, що 
передбачає 
віртуальні 3D 
екскурсії та тури.

22-
100 
тис. 
грн.

Відкриття 
вільного 
доступу 
користувачів 
інтернету до 
туристичних 
об’єктів.

9 Сформувати каталог 
туристичних 
об’єктів громади

22-50 
тис. 
грн.

•

Популяризацй 
туристично- 
привабливих 
об’єктів 
області, 
збільшення 
кількості 
туристів і 
екскурсантів

Замовник Програми
Відділ економічного розвитку, 
інвестицій, торгівлі, сільського господарства 
та туризму

(П.І.П.)
Перший заступник селищного голови


