ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про стан підготовки до проведення в області
курортно-туристичного сезону 2018 року
та вжиття додаткових заходів з
розвитку туристичної діяльності та
інфраструктури в області

З метою створення належних умов для вдосконалення туристичної
інфраструктури області, забезпечення комфортного відпочинку, високих
стандартів та безпеки туризму, підвищення рівня обслуговування та якості
надання туристичних послуг, створення конкурентоспроможного туристичного
продукту, відповідно до статті 11 Закону України «Про туризм», пунктів 2, 4
статті 41 Закону України «Про курорти», керуючись статтею 6, пунктом 2
частини першої та частиною другою статті 13, статтями 16, 22, пунктом 1
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1.
Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення:
1Л. Спільно з органами місцевого самоврядування з урахуванням
Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, затвердженої
рішенням обласної ради від 10 вересня 2015 року № 1296, і Стратегії розвитку
туризму та курортів до 2026 року, затвердженої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р, відпрацювати та до
15 травня 2018 року затвердити конкретні детальні плани роботи з розвитку
галузі туризму для виконання у 2018 році на підпорядкованих територіях,
зокрема включити до вказаних планів заходи, які передбачатимуть:
- ознакування туристичних об’єктів на автомобільних шляхах за
європейськими стандартами;
- розміщення інформаційних стендів з картосхемами в місцях масового
перебування туристів;
- маркування маршрутів на об’єктах природно-заповідного фонду;
- розробку та впровадження проектів у сфері розвитку туризму
(облаштування відпочинкових та сервісних зон, велодоріжок, створення артмайданчиків, парків реконструкції, музеїв живої історії, туристичноінформаційних центрів);
- проведення навчальних тренінгів для ефективної організації туристичної
діяльності та розширення асортименту туристичних послуг;
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- розвиток сільського зеленого, пізнавального, історико-культурного,
подієвого, водного, спортивного, екологічного туризму;
- проведення рекламно-інформаційної кампанії тощо.
Передбачити у місцевих бюджетах кошти для фінансування відповідних
завдань, які рекомендовано включити до районних програм соціальноекономічного та культурного розвитку на 2018 рік.
1.2. Посилити контроль за виконанням завдань, визначених дорученням
голови обласної державної адміністрації від 01 березня 2018 року № 24-д «Щодо
маркування туристичних маршрутів та ознакування туристично привабливих
об’єктів на автомобільних шляхах за європейськими стандартами на території
області».
1.3. Про виконання завдань, передбачених цим пунктом розпорядження,
поінформувати обласну державну адміністрацію до 01 червня 2018 року.
2. Головам
районних
державних
адміністрацій: Генічеської Воробйову О.С., Голопристанської - Гасаненко Т.В., Скадовської Турику В.А., Каланчацької - Онуце О.І.:
2.1. Активізувати роботу щодо реалізації плану заходів з поліпшення
інфраструктури курортних населених пунктів області для забезпечення якісної
підготовки до курортно-туристичного сезону 2018 року, затвердженого
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 07 листопада
2017 року № 845 «Про невідкладні заходи з удосконалення інфраструктури
курортних населених пунктів області у 2018 році», звернувши особливу увагу на
заходи з реконструкції мереж електро-, водопостачання та водовідведення,
очисних споруд, створення комунальних аварійно-рятувальних служб, місцевих
підрозділів пожежної охорони, освітлення та озеленення територій, розчищення
акваторії від донних відкладень, мулу та водоростей, а також на інші заходи, які
рекомендовано включити до районних програм соціально-економічного та
культурного розвитку на 2018 рік з визначенням необхідного фінансового
ресурсу та передбаченням у місцевих бюджетах коштів на виконання
відповідних завдань.
Про результати проведеної роботи до 01 червня 2018 року поінформувати
обласну державну адміністрацію.
2.2. Взяти на особистий контроль виконання заходів щодо забезпечення
підготовки та проведення в області курортно-туристичного сезону 2018 року,
затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації
від 22 лютого 2018 року № 135 «Про забезпечення підготовки та проведення в
області курортно-туристичного сезону 2018 року».
2.3. Спільно з органами місцевого самоврядування до 15 травня 2018 року
забезпечити створення комунальних інформаційно-туристичних центрів у
населених пунктах, віднесених до курортних, забезпечити їх функціонування в
місцях масового відпочинку впродовж курортно-туристичного сезону для
забезпечення відпочиваючих та гостей області якісною інформацією про об’єкти
розміщення, відвідування, екскурсійні пропозиції, транспортні послуги, а також
розповсюдження іміджевої сувенірної продукції.
2.4. Взяти на особистий контроль своєчасність прийняття (перегляду)
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місцевими радами рішень про визначення осіб, спеціально уповноважених на
стягнення туристичного збору з відпочиваючих (податкових агентів), які
справлятимуть збір на умовах договору, проводитимуть роз’яснення серед
підприємців та населення. Затвердити чіткий графік роботи вказаних осіб.
Список податкових агентів до 31 травня 2018 року надати Головному
управлінню ДФС у Херсонській області.
3. Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної
адміністрації:
3.1. Спільно з головами районних державних адміністрацій, міськими
головами міст обласного значення та залученням Всеукраїнської громадської
організації «Туристичний прес-клуб України» забезпечити організацію та
проведення Фестивалю туристичної журналістики України до 01 червня
2018 року.
3.2. Спільно з Департаментом економічного розвитку та торгівлі обласної
державної адміністрації надати організаційну підтримку громадській організації
«Український кризовий медіа-центр» щодо проведення 1 7 - 1 8 травня 2018 року
на території області туристичного хабу для представників об’єднаних
територіальних громад з різних регіонів України.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

