
 
 

 

П Р О Є К Т 

 

 

 

 

21.10.2019р.                                                                                                           № 1771 

 

 

 

 

 

Про Програму  

розвитку туризму 

м. Бурштин на 2020 р. 

  

 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи  

пропозиції постійних комісій міської ради з питань гуманітарної політики та бюджету, міська 

рада  

                                                    

                                                               вирішила: 

 

 

       1.Затвердити  Програму розвитку  туризму в м. Бурштин на 2020 р.    (далі Програма 

додається). 

  

      2. Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів міського бюджету. 

 

      3.Фінансовому відділу міської ради ( О. Петровській) при формуванні проекту міського       

бюджету на 2020  рік передбачити кошти на фінансування Програми. 

 

       4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконавця цього рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради ( Т.Зорій).  

 

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії ради з 

питань гуманітарної політики І. Мазур та начальника відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Т.Зорій. 

 

 

                  Міський голова                                   Роксолана Джура 
                                          

 

Підготовила: 

Начальник відділу культури, туризму 

і зовнішніх зв’язків                                      Т.Зорій                                                       

                      

Погоджено: 

 

Заступник міського голови                                     Н. Кицела 

Начальник юридичного відділу                                                                 М.Михайлишин 

 

Начальник фінансового відділу                                                                 О. Петровська  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку туризму в м. Бурштин на 2020 рік 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

6 серпня 2008 року, №1088-р розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про схвалення 

Стратегії розвитку туризму і курортів” 

3. Розробник програми Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

4. Відповідальний виконавець програми Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків 

5. Учасники програми Відділи культури, туризму і зовнішніх зв’язків, 

освіти, молоді і спорту, житлово-комунального 

господарства. 

6. Термін реалізації програми 2020 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми 

Місцевий бюджет, кошти інвесторів 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього 

 100 000  гривень 

       

9. У тому числі коштів обласного бюджету  - 

  

 

 

 

 

 



 

І. Вступ 

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери 

у м. Бурштин. Розвиток туристично-екскурсійної діяльності має тенденцію до перетворення у 

важливий чинник підвищення якості життя в місті, створення додаткових робочих місць, 

наповнення місцевого бюджету та підвищення авторитету як на внутрішньому, так і на 

міжнародному туристичних ринках. Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, 

розвитку ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню українців та 

іноземних громадян до пізнання багатої природної та історико-культурної спадщини краю, 

збереженню екологічної рівноваги. 

Ця програма спрямована на довгостроковий розвиток туризму в місті Бурштин як 

високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та духовного виховання 

жителів та гостей міста.  

ІІ. Визначення мети та основні завдання Програми 

Метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі міста, 

створення туристичного продукту, здатного задовольнити туристичні потреби мешканців та 

гостей міста; створення та розвиток матеріально-технічної бази та сучасної інфраструктури 

туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, 

історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, розширення мережі 

туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної 

діяльності, підтримку в’їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, поліпшення 

кадрового забезпечення галузі.  

ІІІ. Очікувані результати реалізації заходів Програми 

В результаті реалізації заходів Програми очікується отримати: 

- зростання кількості туристів, які відвідають місто; 

- розвитку сільського зеленого туризму; 

- створенню облаштованої належним чином мережі туристично-екскурсійних маршрутів з 

комплексом обладнаних для відпочинку місць.  

Традиційно перспективним напрямом туризму для Бурштина залишається фестивальний та 

культурно-пізнавальний туризм. Щороку проводиться фестиваль «Бурштинове намисто». 

Загалом, заклади культури (музеї, бібліотеки, муз. школа) організовують краєзнавчі 

екскурсії, презентації, круглі столи, тематичні години, літературно-мистецькі вечори, науково-

ознайомчі. Культурно-мистецькому відпочинку для мешканців, гостей району та міста 

сприяють: концерти до державних свят, святкові імпрези до Дня міста, творчі звіти музичних 

колективів, які організовуються впродовж року закладами культури. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 

До Програми розвитку туризму 

у м.Бурштин на 2020 рік 

 

 

 Основні заходи 

Програми розвитку туризму в м. Бурштин на 2020 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Обґрунтування 

необхідності 

заходу 

Відповідальні 

 виконавці 

Термін 

виконання 

Орієнтовний 

обсяг 

Фінансування 

Місцевий 

бюджет 

(грн.) 

1. Замовлення технічної 

документації пам`яток 

архітектурних споруд в 

м.Бурштин 

Для можливості 

приймати 

участь у 

міжнародних 

грантах  

Відділ культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

2020 р. 25 000,00 

2. Придбання та 

встановлення огорожі 

для єврейського 

кладовища 

Збереження 

туристичного 

об’єкту 17 ст. 

Відділ культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

2020 р. 75 000,00 

              Разом:                                                                                                          100 000 

гривень 

 

 

Замовник програми: _____________           Т.Зорій 

 

Керівник програми: _____________        Н. Кицела 
 

 

 

 

 

 


