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Додаток  
до регіональної цільової програми розвитку 
туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік 

  
Перелік заходів, 

обсяги та джерела фінансування Програми  
 

Замовник Програми: управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації  

Назва Програми: регіональна цільова програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2021 рік 

№ 
з/п 

Найменування  
заходу 

Виконавець 
Термін 

виконання 
(рік) 

Орієнтовні обсяги 
фінансування, тис. грн. 

Очікувані 
результати 

рік всього 

в т. ч. за джерелами 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1. 

Сприяння  
реалізації великих 
інфраструктурних 
проєктів у сфері 

туризму 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади та органи 

місцевого 
самоврядування, 

неприбуткові громадські 
організації (далі – НГО), 
вищі навчальні заклади 

(далі – ВНЗ) 

2021 2021 500 500 
у межах 

бюджетних 
призначень 

 

Розвиток 
туристичної 

інфраструктури, 
створення нових 

туристичних 
атракцій 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. 

Розвиток  
туристичної навігації 

(встановлення 
(оновлення) 
туристично-

інформаційних 
вказівників, знаків, 
стендів та інших 

конструкцій) 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого 

самоврядування, 
адміністрації територій  
та об'єктів природно-

заповідного фонду області 
(далі – АПЗФ), 

НЗ «Давній Галич», НГО 

2021 2021 100 100 -//-  

Розвиток 
пішохідного і 
автотуризму, 

сприяння 
орієнтуванню 

туристів і 
екскурсантів 

1.3. 

Інфраструктурне 
облаштування 
рекреаційних 

територій, об’єктів 
природної і 

культурної спадщини 
(паркувальні, 

кемпінгові, санітарні 
зони, оглядові 
майданчики, 
фотозони,  

місця відпочинку) 

Місцеві органи виконавчої  
влади та органи місцевого 

самоврядування, 
управління міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 
Служба автомобільних 

доріг в області,  
ДП «Дороги Прикарпаття», 
АПЗФ, НЗ «Давній Галич», 
НГО, суб’єкти туристичної 
діяльності (далі – СТД), 

ВНЗ 

2021 2021 100 100 -//-  

Розвиток 
туристичної та 
придорожньої 
інфраструктур, 

підвищення 
рівня якості 

обслуговування 
туристів і 

екскурсантів 
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1.4. 

Інфраструктурне 
облаштування 

територій, об’єктів 
рекреаційного 

призначення у межах 
територій та об’єктів 

природно-
заповідного фонду, у 

лісових і паркових 
зонах 

АПЗФ, обласне 
управління лісового та 

мисливського 
господарства,  

управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого 

самоврядування,  
НГО, ВНЗ 

2021 2021 100 100 -//-  

Створення 
умов 

для ефективного 
використання 
рекреаційного 

потенціалу  
області.  

Підтримка 
екологічного 

балансу 
природного 

середовища у 
місцях 

відпочинку 
туристів і 

екскурсантів 

1.5. 

Сприяння 
збереженню 

та облаштуванню  
об’єктів природної і 

культурної спадщини 
(у т. ч. пам’яток 

ЮНЕСКО) 

Місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого 

самоврядування, 
управління культури, 

національностей  
та релігій, управління 

міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

АПЗФ, НЗ «Давній Галич»,  
НГО, ВНЗ 

2021 2021 500 500 -//-  

Розвиток 
екологічного, 

історико-
культурного 

туризму, 
диверсифікація 

туристичних 
атракцій 
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1.6. 

Підтримка  
створення 

(оновлення) 
туристичних 

маршрутів (шляхів), 
екологічних стежок. 

Облаштування  
і ремонт  

туристських  
притулків 

Місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого 

самоврядування, 
управління міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

АПЗФ, обласне управління 
лісового та мисливського 

господарства,  
НЗ «Давній Галич»,  

НГО, ВНЗ 

2021 2021 100 100 -//-  

Розвиток активних 
видів туризму та 
створення для 

цього відповідної 
інфраструктури 

1.7. 

Відновлення 
мережі 

вузькоколійних 
залізниць в області 

Місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого 

самоврядування, 
управління міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

НГО, ВНЗ 

2021 2021 
у межах 

бюджетних 
призначень 

у межах 
бюджетних 
призначень 

-//-  

Диверсифікація 
туристичних 

атракцій, розвиток 
туристичної 

інфраструктури 

1.8. 

Розвиток мережі  
та сприяння роботі 

туристично-
інформаційних 

центрів 

Місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого 

самоврядування, 
управління міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграції, туризму  

та інвестицій 
облдержадміністрації, 

музеї, НГО 

2021 2021 100 100 -//-  

Забезпечення 
інформування 

туристів і 
екскурсантів  

про туристичні 
ресурси, об’єкти 
інфраструктури 

тощо. 
Популяризація 
туристичного 
потенціалу 

області 
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1.9. 

Підтримка 
створення та 

інфраструктурного 
облаштування 

інтерпретаційних 
візит-центрів 
спадщини, 

інтерактивних 
музеїв, скансенів, 

центрів 
етнотуризму 

та інших атракцій 

Місцеві органи виконавчої 
влади та органи місцевого 

самоврядування, 
управління міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграції, туризму  

та інвестицій, управління 
екології та природних 
ресурсів, управління 

культури, національностей 
та релігій 

облдержадміністрації, 
АПЗФ, НЗ «Давній Галич»,  

музеї, НГО, ВНЗ 

2021 2021 100 100 -//-  

Диверсифікація 
туристичних 

атракцій, розвиток 
нових 

туристичних 
продуктів 

1.10. 

Підтримка  
розвитку 

туристичної 
інфраструктури 
Дністровського 

каньйону 

Місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування, 
ОКП «Дністровський РЛП  
ім. С. Дідича», управління 

екології та природних 
ресурсів, управління 

міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

НГО, СТД 

2021 2021 
у межах 

бюджетних 
призначень 

у межах 
бюджетних 
призначень 

-//-  

Розвиток активних 
видів туризму 
та відповідної 

інфраструктури 
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1.11. 

Сприяння розробці  
та популяризації 

туристичних 
продуктів з 

використанням 
нематеріальної 

культурної 
спадщини 

Місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування, управління 
міжнародного співробітництва, 

євроінтеграції, туризму  
та інвестицій, управління 

культури, національностей та 
релігій облдержадміністрації, 

НЗ «Давній Галич», музеї,  
НГО, СТД, ВНЗ 

2021 2021 -//- -//- -//-  

Розвиток нових 
туристичних 
продуктів. 

Популяризація 
етнографічного, 

природного,  
історико-

культурного 
різноманіття 

області 

1.12. 

Оперативне 
реагування  
на випадки 
виникнення 

надзвичайних 
ситуацій, 

ефективне та 
своєчасне 

рятування туристів і 
екскурсантів. 

Створення умов 
для забезпечення 
безпеки туристів і 

екскурсантів 

Місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування, управління 
цивільного захисту, 

управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, Гірська 
пошуково-рятувальна частина 
аварійно-рятувального загону 

УДСНС України  
в області, НГО, СТД 

2021 2021 -//- -//- -//-  

Підвищення рівня 
безпеки туристів і 

екскурсантів. 
Запобігання 

травматизму, 
нещасним 
випадкам 

1.13. 

Сприяння 
реалізації 

ґрантових проєктів,  
у т. ч. проєктів 
міжнародної 

технічної допомоги 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, місцеві 

органи виконавчої влади, 
органи місцевого 
самоврядування,  
НГО, ВНЗ, СТД 

2021 2021 700 700 -//-  

Розвиток нових 
туристичних 
продуктів, 

створення нових 
туристичних 

атракцій, 
покращення 
туристичної 

інфраструктури 
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1.14. 
Проведення  

конкурсу студентських 
туристичних стартапів 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування,  
ВНЗ, НГО 

2021 2021 
у межах 

бюджетних 
призначень 

у межах 
бюджетних 
призначень 

-//-  

Підтримка 
створення нових 

туристичних 
продуктів, 
реалізації 
спільних із 
суб’єктами  
туристичної 

діяльності заходів 
у сфері туризму 

Розділ 2. Туристичний маркетинг 

2.1. 

Створення сприятливого 
середовища для діяльності 

суб’єктів туристичної 
діяльності  

(підтримка розвитку 
мережі туристичних 
кластерів, сприяння 

створенню нових 
туристичних  

та екскурсійних продуктів 
і турів, реалізація 

спільних маркетингових 
ініціатив та проєктів) 

Місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування, управління 
міжнародного 

співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

НГО, СТД, ВНЗ 

2021 2021 100 100 -//- 

 Розвиток  
нових туристичних 

продуктів, 
реалізація 
спільних із 
суб’єктами  
туристичної 

діяльності заходів 
у сфері туризму  

в рамках 
державно-
приватного 

партнерства 

2.2. 

Організація та участь у 
нарадах, круглих столах, 
семінарах, конференціях 
тощо з питань розвитку 

туризму 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування,  
СТД, НГО, ВНЗ 

2021 2021 100 100 -//- 

 

Забезпечення 
обміну досвідом з 
питань розвитку 

туризму 
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2.3. 

Організація  
та сприяння проведенню 
туристичних промоційних 

заходів (фестивалів, 
форумів, конференцій, 
круглих столів, змагань,  

акцій тощо) 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування, 
СТД, НГО, ВНЗ 

2021 2021 200 200 -//- 

 

Популяризація 
туристичного 

потенціалу області 

2.4. 

Організація і  
сприяння проведенню 

ознайомлювальних турів, 
інших рекламних, 

інформаційних акцій для 
суб’єктів туристичної 

діяльності, засобів масової 
інформації,  

блогерів та ін. 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування,  
СТД, НГО 

2021 2021 100 100 -//- 

 

Популяризація 
туристично 

привабливих 
об’єктів області 

2.5. 

Видання і придбання 
промоційної,  

науково-методичної та 
сувенірної продукції 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 
самоврядування, НГО 

2021 2021 200 200 -//- 

 

Просування 
туристичного 

потенціалу області 

2.6. 

Представлення області 
на національних і 

міжнародних туристичних 
виставках, інших 
подібних заходах  

в Україні та  
за кордоном 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування, НГО, СТД 

2021 2021 200 200 -//- 

 

Просування 
туристичного 

потенціалу області 
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2.7. 

Створення і підтримка 
цифрових продуктів. 

Просування туристичних 
ресурсів у мережі 

Інтернет 
та соціальних медіа 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування,  
НГО, СТД 

2021 2021 150 150 -//- 

 

Просування 
туристичного 

потенціалу області 

2.8. 

Проведення 
маркетингових, 

аналітичних, 
соціологічних досліджень  

та опитувань 
у сфері туризму 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування,  
НГО, СТД 

2021 2021 
у межах 

бюджетних 
призначень 

у межах 
бюджетних 
призначень 

-//- 

 
Вдосконалення 

умов для розвитку 
туризму, 

інфраструктури, 
сервісного 

обслуговування 
туристів і 

екскурсантів 

2.9. 

Організація  
та сприяння проведенню 

навчальних і 
просвітницьких заходів 

(семінари, тренінги та ін.)  
для суб’єктів туристичної 

діяльності 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 

самоврядування,  
НГО, СТД, ВНЗ 

2021 2021 100 100 -//-  

Підвищення 
кваліфікації кадрів 

сфери туризму, 
обізнаності 

суб’єктів 
туристичної 

діяльності щодо 
взаємозв’язку 

стану довкілля і 
розвитку туризму 
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2.10. 

Сприяння проведенню 
добровільної 
категоризації 

садиб сільського туризму 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації, 

місцеві органи виконавчої 
влади, органи місцевого 
самоврядування, НГО 

2021 2021 
у межах 

бюджетних 
призначень 

у межах 
бюджетних 
призначень 

-//-  

Підвищення якості 
обслуговування  

у садибах 
сільського туризму 

2.11. 

Придбання 
канцелярських товарів та 
витратних матеріалів для 
реалізації мети Програми 

Управління міжнародного 
співробітництва, 
євроінтеграції,  

туризму та інвестицій 
облдержадміністрації 

2021 2021 50 50 -//-  

Створення умов 
для проведення 
заходів з метою 

розвитку туризму 

 
 
Замовник Програми: 
 
Управління міжнародного  
співробітництва, євроінтеграції,  
туризму та інвестицій  
облдержадміністрації                        О. Зрайко 
 

 
Керівник Програми: 
 
Перший заступник  
голови облдержадміністрації                                                                                                                               М. Савка         


