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від

Вінницька обласна Рада

На виконання п.2 Порядку формування, фінансування і моніторингу
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням
5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року №145
(зі змінами) надаємо інформацію за 2018 рік про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік,
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017
року №508, Програми розвитку туризму у Вінницької області на 2017-2020
роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від
30.06.2017 року №380, та Стратегії розвитку малого та середнього
підприємництва вінницької області на період до 2020 року, затвердженої
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576
(додається).
Додатки на 38 арк.

Директор Департаменту

(0432) 66-14-26

л
X

Володимир МЕРЕЖКО

Додаток 2 до рішення 24 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 28 вересня 2017 року № _
Додаток №5 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
рег іональних (комплексних) програм

ІН Ф О РМ АЦ ІЯ ПІЧ) ВИ КО Н АН Н Я П РО ГРАМ И РО ЗВ И ТК У Т У РИ ЗМ У У ВІН Н И Ц ЬК ІЙ О БЛ А С Т І НА 2017-2020 РОКИ
за 2018 року
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів програми)
Департамент міжнародного співроб іти и і два та регіонального розвитку облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця програми)
І Ірограма розвитку туризму у В ін н ицької області на 2017-2020 роки, затверджена р ііде ні іям 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30.06.2017 року№ 380
(найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження)

1. Виконання заходів і завдань П рограми
№

Н азва, зміст
за ходу/на н рим
діяльності
1

Ф актично проведені заходи

Заплановані заходи

з/и

Проведення робіт щодо
облаштування
інфраструктури
Відокремленого
підрозділу Подільський

За пл а нова н и й резул ьтат

Н азва, зм іст заходу/
напрям діяльності

Облаштування території
1і ідо крем л е ного підрозд ілу
Подільський зоопарк
В О К С Л П «Віноблагроліс»
та збільшення
туристичного потоків

Проведення робіт щодо
облаштування
інфраструктури
В ідокремл єною 11ідрозділу
Подільський зоопарк
В О К С Л П «Віноблагроліс»

Відокремленим підрозділом Подільський зоопарк В О К С Л П
«Віноблагроліс» проведено закупівлю будівельних матеріалів
(труба профільна з нержавіючого металу, цемент, скло триплекс,
плитка з граніту, фарба) через систему «Прозоро. За
результатами
облаштування
інфраструктури
підвищиться
туристична привабливість зоопарку, що в свою чергу сприятиме
збільшенню потоку туристів в регіон.

Промоція Вінницької
області

Проведення
інформаційного семінару

3 метою популяризації туристичного потенціалу області та
збільшення кількості туристів відповідно до Програми розвитку

зоопарк В О К С Л П

Д осягнуті результати

«Віноблагроліс»

2.

Проведення
інформаційного семінару

«Промоція туристичних
об'єктів Вінницької
області»

«Промоція туристичних
об'єктіR Вінницької
області»

Організація та участь
у 10-ій міжнародній
виставці сільського та
активного туризму
«A G RO TRA VEL&
A C T IV E L IF E » (м.
Кельце, Республіка
Польща)
3.

1Іідвищення туристичного
іміджу Вінницького
регіону та промоція
тур исти ч но го потен ц іалу

Прийнято участь у 10-ій
міжнародній виставці
сільського та активного
туризму « A G R O T R A V E L
& A C T IV E L IF E »
(м. Кельце, Республіка
Польща)

туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки та І Ілану заходів
на 2018- рік Департаментом проведено семінар «Промоція
туристичних об’єктів Вінницької області».
В рамках даного заходу презентовано дитячий туристичний
буклет «Вінниччина - подорож за враженнями», реалізовано
промо-компанію в соціальних мережах та інформаційних
порталах.
В
заході
взяли
участь
представники
Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації, Вінницького Центру розвитку місцевого
самоврядування, музеїв, сільського зеленого туризму, К П
«Подільський
туристично-інформаційний
центр»,
Національного природного парку «Кармелюкове Поділля»,
М КП
«Вінницязеленбуд»,
транспортних
компаній
та
розважальних закладів Вінниччини.
Кожен з учасників
презентував свій заклад та мав можливість обговорити
перспективні напрямки розвитку туристичної галузі Вінниччини,
напрацювати спільні шляхи по залученню туристів, а також
внести свої пропозиції щодо інформаційного наповнення
буклету.
В рамках виконання Плану заходів Програми розвитку
туризму на 2017-2020 роки з 19 по 22 квітня офіційна делегація
Вінницької області на чолі з директором Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької облдержадміністрації Володимиром Мережко та у
складі
засновниці
проекту «Гастрогід Вінниччини» Олени
Павлової,
голови
громадської організації
«Вінницького
обласного осередку спілки сприяння розвитку сільського
зеленого туризму в Україні», господині гостинної садиби
«Подільська родина» Оксани Ьас, співзасновника Тур-Клубу
«Бідняжка»
Андрія
Рибачка,
директора
комунального
підприємства «ІІодільський туристично-інформаційний центр»
Володимира Ходацького та майстрів народного ремесла і
артистів
Вінниччини
прийняла участь у ювілейній
X
міжнародній
виставці сільського та активного туризму
A G R O T R A V E L & A C T IV E Н Е Е (м. Кельце), яка проходила у
другому за величиною виставковому центрі Республіки Польща
- Таг§і Кіеісе, у Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки
І Іольща.

Організація та
проведення 2 екскурсій
для малозабезпечених
верств населення, дітейсиріт та молоді з
обмеженими
функціональними
4.

можливостями но

Підвищення рівня
обізнаності щодо
туристичного потенціалу
Вінницької області серед
малозабезпечених верств
населення, дітей-сиріт та
молоді з обмеженими
функціональними
можливостями

Організовано та проведено
2 екскурсії для
малозабезпечених верств
населення, дітей-сиріт та
молоді з обмеженими
функціональними
можливостями по
туристичним родзинкам
області, в т.ч. із
відвідуванням
Відокремленого підрозділу
І Іодільський зоопарк
В О К С Л ІІ «Віноблагроліс»

Розвиток сільського
зеленого туризму та
підвищення рівня
обізнаності осіб, які
бажають розвивати
сільський зелений туризм в
області

Проведено семінар на
гему: «Проблеми та
перспективи розвитку
сільського зеленого
туризму в регіоні».

тур исти ч н им родз ин ка м
області, вт.ч. із
відвідуванням
Відокремленого
підрозділу І Іодільський
зоопарк В О К С Л ГІ

Під час заходу відбулися конференції, семінари та дебати, а
також учасникам було запропоновано кулінарні родзинки
традиційних кухонь різних країн.
В даному заході прийняли участь представники турбізнесу,
туристичні організації, державних органів з Чехії, Литви,
Угорщини та відвідало понад двадцять тисяч відвідувачів.
Участь у даному заході сприяла підвищенню рівня
туристичного іміджу Вінницького регіону.
Організовано та проведено екскурсії для дітей-сиріт
Брацпавського будинку-інтернату та дітей з інвалідністю, які є
вихованцями
міського
центру
соціально-психологічної
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
«Гармонія» по туристичних об’єктам м. Вінниці.
Діти
відвідали
ВП
Подільський
зоопарк
ВОКСЛП
«Віноблагроліс»,
планетарій,
музей
мініатюр,
прийняли участь в науковому шоу у музеї науки та стали
пасажирами екскурсійного трамваю «Везунчик». Також, дітям
було презентовано туристичну сувенірну продукцію та солодощі.
Дані заходи підвищили рівень обізнаності щодо туристичного
потенціалу Вінницької області серед малозабезпечених верств
населення,
дітей-сиріт
та
молоді
з
обмеженими
функціональними
можливостями,
а
також
сприяють
патріотичному
вихованню
та
формуванню
туристичної
свідомості в молоді.

«Віноблагроліс»

Проведення семінару
«Проблеми та
перспективи розвитку
сільського зеленого
туризму в регіоні» в
5.

районах області для осіб,
які бажають розвивати
сільський зелений
туризм із залученням
відповідних фахівців та
експертів

3 метою розвитку сільського зеленого туризму у Вінницькій
області Департаментом проведено семінар на тему: «Проблеми
та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні».
Учасниками заходу стали фахівці та експерти з різних
областей
України,
представники
туристичного
бізнесу
Вінниччини, а також зацікавлені особи, що бажають займатися
даним видом діяльності. В ході семінару експерти ознайомили
присутніх з особливостями нормативно-правового регулювання,
стандартами якості, кластерним підходом та успішним досвідом
залучення грантових коштів в сферу сільського зеленого
туризму, а також можливими джерелами фінансування для
започаткувати власної справи.
За результатами проведення заходу, учасники підвищили
рівень обізнаності щодо розвитку сільського зеленого туризму та
розпочали роботу з надання послуг сільського зеленого туризму.

Ознайомлення з
туристичною
інфраструктурою області з
подальшим формуванням
туристичних маршрутів

Проведення виїзного
обстеження об’єктів
6.

туристичної
інфраструктури

Проведено виїзне
обстеження об’єктів
туристичної
інфраструктури

Даний вид діяльності сприяє соціально-економічному
розвитку територіальних громад в сільській місцевості, оскільки
вирішує проблеми зайнятості населення та є джерелом
додаткового доходу.
Відповідно до «Програми розвитку туризму у Вінницькій
обласні на 2017-2020 роки» та «Плану заходів на 2018 рік»,
Департаментом
було організовано та проведено виїзні
обстеження об’єктів туристичної інфраструктури Жмеринського,
Барського,
Мурованокуриловецького,
Тростя нецького,
Крижопільського та І Ііщанського районів.
В заходах взяли участь представники Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації, Департаменту інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, ТурКлубу «Бідняжка» та І'О «Освітній простір».
Під час виїзного обстеження було відвідано наступні
туристичні об’єкти:
-палац і парк С. Орловського, 1810 р. (с. Северинівка
Жмеринського району);
- палац і парк садиби Вітославських-Львових (с. Чернятин
Жмеринського району);
-садиба М. Чихачова, 1906 р. (с. Митки Барського району);
-палац і парк Комарів, 1805р. (смт. Муровані Курилівці);
-палацово-парковий
комплекс
Собанських,
X IX
ст.
(с.Михайлівні Мурованокуриловецького району);
-палац і парк садиби Ценіної, 1912р. (с. Котюжани
Мурованокуриловецького району);
- палац і парк Собанських, 1861-1894рр. (с. Верхівка
Тростя нецького району);
-палац і парк Собанських,
X IX
ст. (с.
Ободівка
Тростя нецького району);
- меморіальний музей академіка Д. К. Заболотного, 1929р.
(с.Заболотне Крижопільського району);
-палац
Бжозовських,
1 пол.
X IX
(с.
Соколівка
Крижопільського району);
-палац Чарномських, 1820-ті рр. (с.Чорномин Піщанського
району).
Метою поїздок було проведено обстеження та визначення
потенційно привабливих для туристів об’єктів, зокрема, палаців,
відповідних закладів харчування та розміщення, з подальшим
включенням їх до туристичних маршрутів. Новостворені

маршрути пропонуються потенційним туристам, що віддають
перевагу
індивідуальним * подорожам
та
туристичним
операторам, які здійснюють діяльність на внутрішньому ринку
туристичних послуг. Дані заходи сприяли промоції Вінниччини
як туристично привабливого регіону.

Проведення навчального
семінару з питань
модерн ізації туристи ч ної
інфраструктури (в т.ч.
пристосування для

Визначення проблемних
питань туристичної
інфраструктури та
підготовка пропозицій
щодо ефективних шляхів їх
вирішення

Проведено навчальний
семінар з питань
модернізації туристичної
інфраструктури (в г.ч.
пристосування для
відвідування людей з
функціональними
обмеженнями) і
впорядкування прилеглих
до туристичних об’єктів
територій

1Іромоція туристичного
потенціалу області

1Іроведення промотуру для
11редста вн и кі в туристич них
компаній, засобів масової
інформації та інших
зацікавлених організацій
по визначеним маршрутам

відвідування людей з
функціональними
обмеженнями) і
впорядкування
7.

прилеглих до
ту рие ги ч н их об ’є кт ів
територій

Підготовка та
проведення промотуру
для представників
8.

туристичних компаній,
засобів масової
інформації та інших
зацікавлених організацій

Відповідно до «Програми розвитку туризму у Вінницькій
області на 2017-2020 роки» та «Плану заходів на 2018 рік»
Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації було організовано та проведено
семінар з питань модернізації туристичної інфраструктури (в т.ч.
пристосування для відвідування людей з функціональними
обмеженнями) і впорядкування прилеглих до туристичних
об’єктів територій.
В
заході
взяли
участь
представники
Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, міст
обласного
значення,
селищних
та
сільських
громад,
туристичного підприємства «Академія активного відпочинку» та
ГО «Освітній простір 2.0».
В
ході
зустрічі
експерти
ознайомили
присутніх 3
особливостями
нормативно-правового
регулювання
та
успішним досвідом залучення коштів державного фонду
регіонального розвитку, коштів обласного фонду охорони
навколиіинього
природного
середовища
для
розвитку
туристичних об’єктів та отримання субвенцій з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад.
В рамках виконання Плану заходів Програми розвитку
туризму на 2017-2020 роки було організовано та проведено
промо-тур об'єктами туристичної інфраструктури Барського,
Жмеринського та Вінницького районів
У заходах взяли участь представники Департаменту
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
облдержадміністрації, Департаменту інформаційної діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
представники обласної Ради, представники туристичних
компаній та засобів масової інформації.

по визначеним

Учасники промо-туру відвідали такі туристичні об’єкти як:
Садиба М. Чихачова, 1906 р. (с. Митки Барського району);
Палац і парк садиби Вітославських-Львових (с.Чернятин
Жмеринського району);
Кінно-спортивний
клуб
«Вінниччина»
(с.Агрономічне
Вінницького району);
Садиба «Катерина» та гідрологічний заказник «Ільківський став»
(с.Ільківка Вінницького району).
Визначено потенційно привабливі для туристів об’єкти, які
будуть включені до нових, переважно індивідуальних маршрутів,
а також сприятимуть промоції Вінниччини як регіону з
унікальними туристично-рекреаційними можливостями.
Інформація про проведений захід було опубліковано в
наступних ЗМ І: «Моя Вінниця», «Вінниця.іпі'о», «День»,
« У Ь А 8 Ж )» , « У К Р ІН Ф О Р М » та на телеканалі «Вінниччина».
Даний захід підвищить рівень поінформованості потенційних
туристів з інших регіонів України, що в наступному дасть змогу
збільшити туристичні потоки у Вінницьку область.

маршрутам

-

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
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3.1. Темп зростання кількості заходів до
минулого року*
Пояснення
виконаними
затверджені
показнику)

щодо
розбіжностей
між
показниками
і тими,
що
програмою
(по
кожному

%

Акти виконаних
робіт та наданих
послуг
* Фінансування заходів по програмі розпочались у 2018 році.

3. Аналітичний описовий звіт щодо:
Відповідно до Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки (далі - Програма) на реалізацію заходів в 2018 році з
обласного бюджету передбачено кошти в сумі 300,0 тис.грн., з яких використано 299,6 тис.грн. В 2018 році Відокремленим підрозділом
Подільський зоопарк В О К С Л П «Віноблагроліс» для облаштування інфраструктури проведено закупівлю будівельних матеріалів (труба
профільна з нержавіючого металу, цемент, скло триплекс, плитка з граніту,фарба) через систему «Прозоро». Планується, що за результатами
заходу підвищиться туристична привабливість зоопарку, що в свою чергу сприятиме збільшенню потоку туристів в регіон.
В рамках виконання Плану заходів Програми розвитку туризму на 201 7-2020 роки з 19 по 22 квітня офіційна делегація Вінницької області
на чолі з директором Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації Володимиром
Мережко та у складі засновниці проекту «Гастрогід Вінниччини» Олени Павлової, голови громадської організації «Вінницького обласного
осередку спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні», господині гостинної садиби «Подільська родина» Оксани Бас,
співзасновника Тур-Клубу «Бідняжка» Андрія Рибачка, директора комунального підприємства «Подільський туристично-інформаційний
центр» Володимира Ходацького та майстрів народного ремесла і артистів Вінниччини прийняла участь у ювілейній X міжнародній виставці
сільського та активного туризму A G R O T R A V E L & A C T IV E L IF E (м. Кельне), яка проходила у другому за величиною виставковому центрі
Республіки Польща-Targi Kielce, у Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща.
Під час заходу відбулися конференції, семінари та дебати, а також учасникам було запропоновано кулінарні родзинки традиційних
кухонь різних країн.
В даному заході прийняли участь представники турбізнесу, туристичні організації, державних органів з Чехії, Литви, Угорщини та
відвідало понад двадцять тисяч відвідувачів. Участь у даному заході сприяла підвищенню рівня туристичного іміджу Вінницького регіону.
Крім того, представники Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації спільно з
Вінницькою міською радою, туроператорами, керівниками готельного та ресторанного бізнесу Вінниччини презентували туристичний
потенціал області на найбільшій в Україні міжнародній туристичній виставні U IT T 2018: « У К Р А Ї Н А - Подорожі та Туризм», яка відбулася у
м. Києві з 28 по 30 березня 2018 року.
Учасниками заходу стали міжнародні туристичні організації, національні і регіональні туристичні комітети, представники
Мінекономрозвитку та інших державних органів, медіа та туристичного бізнесу (Coral Travel, A N E X Tour, Join UP !, TU I, Feeria, Travel
Professional Group, Рас Group).

В заході прийняли участь 24 країни, серед яких компанії з Болгарії, Греції, Грузії, Єгипту, Ізраїлю, Індії, Італії, Іспанії, Китаю, Кіпру, Куби,
Мальти, Мальдівської Республіки, Малайзії, Марокко, Словаччини, Словенії, С Ш А , Палестини, Туреччини, Тунісу, України та Шрі-Ланки.
Національна експозиція була представлена 36 містами та регіонами туристичної України.
Загалом виставку відвідали 20 078 фахівців туристичної галузі (в порівнянні з показниками 2017 приріст на 4%).
В червні 2018 року Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації організовано та
проведено екскурсії для дітей-сиріт Брацлавського будинку-інтернату та дітей з інвалідністю, які є вихованцями міського центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» по туристичних об’єктам м. Вінниці.
Діти відвідали ВИ Подільський зоопарк В О К С Л П «Віноблагроліс», планетарій, музей мініатюр, прийняли участь в науковому шоу у музеї
науки та стали пасажирами екскурсійного трамваю «Везунчик». Також, дітям було презентовано туристичну сувенірну продукцію та солодощі.
Дані заходи підвищили рівень обізнаності щодо туристичного потенціалу Вінницької області серед малозабезпечених верств населення,
дітей-сиріт та молоді з обмеженими функціональними можливостями, а також сприяють патріотичному вихованню та формуванню
туристичної свідомості в молоді.
З метою розвитку сільського зеленого туризму у Вінницькій області,
в липні Департаментом міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку облдержадміністрації проведено семінар на тему: «І Іроблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в
регіоні».
Учасниками заходу стали фахівці та експерти з різних областей України, представники туристичного бізнесу Вінниччини, а також
зацікавлені особи, що бажають займатися даним видом діяльності. В ході семінару експерти ознайомили присутніх з особливостями
нормативно-правового регулювання, стандартами якості, кластерним підходом та успішним досвідом залучення грантових коштів в сферу
сільського зеленого туризму, а також можливими джерелами фінансування для започаткування власної справи.
За результатами проведення заходу, учасники підвищили рівень обізнаності щодо розвитку сільського зеленого туризму та розпочали
роботу з надання послуг сільського зеленого туризму.
Даний вид діяльності сприяє соціально-економічному розвитку територіальних громад в сільській місцевості, оскільки вирішує проблеми
зайнятості населення та є джерелом додаткового доходу.
Представники Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації спільно з Вінницькою міською
радою та туроператорами Вінниччини відвідали X X V Ювілейний міжнародний туристичний салон « У К Р А Ї Н А » -ІЛТМ 2018, яка відбулася з
З по 5 жовтня в місті Києві.
В даному заході прийняли участь більше 150 компаній з 18 країн світу та 19 міст і регіонів України, які презентували десятки тисяч
пропозицій турів на будь-який смак та для різних цілей, туристичну нерухомість, трансфери, пам'ятки та розваги, ділові заходи, а також супутні
послуги індустрії.Також, прийнято участь в панельній дискусії: «Управління якістю в туризмі та гостинності. Сталий розвиток дестинацій
через комплексне інтрегроване впровадження міжнародних стандартів якості, екологічності та соціальної відповідальності усіма
зацікавленими сторонами», організаторами якого виступили Прем’єр Експо, Національна туристична організація України та швейцарська
компанія ЗОЯ.
Відповідно до «Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки» та «Плану заходів на 2018 рік», Департаментом було
організовано та проведено виїзні обстеження об’єктів туристичної інфраструктури Жмеринського, Барсі,кого, Мурованокуриловецького,
Тростянецького, Крижопільського та Міщанського районів.

В заходах взяли участь представники Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації,
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Тур-Клубу «Бідняжка» та ГО «Освітній
простір».
Під час виїзного обстеження було відвідано наступні туристичні об’єкти:
-палац і парк С. Орловського, 1810 р. (с. Северинівка Жмеринського району);
- палац і парк садиби Вітославських-Львових (с. Чернятин Жмеринського району);
-садиба М. Чихачова, 1906 р. (с. Митки Барського району);
-палац і парк Комарів, 1805р. (смт. Муровані Курилівці);
-палацово-парковий комплекс Собанських, X IX ст. (с.Михайлівні Мурованокуриловецького району);
-палац і парк садиби Ценіної, 1912р. (с. Котюжани Мурованокуриловецького району);
- палац і парк Собанських, 1861-1894рр. (с. Верхівка Тростянецького району);
-палац і парк Собанських, X IX ст. (с. Ободівка Тростянецького району);
- меморіальний музей академіка Д. К. Заболотного, 1929р. (с.Заболотне Крижопільського району);
-палац Бжозовських, І пол. X IX (с. Соколівка Крижопільського району);
-палац Чарномських, 1820-ті рр. (с.Чорномин Піщанського району).
Метою поїздок було проведено обстеження та визначення потенційно привабливих для туристів об’єктів, зокрема, палаців, відповідних
закладів харчування та розміщення, з подальшим включенням їх до туристичних маршрутів. Новостворені маршрути пропонуються
потенційним туристам, що віддають перевагу індивідуальним подорожам та туристичним операторам, які здійснюють діяльність на
внутрішньому ринку туристичних послуг. Дані заходи сприяли промоції Вінниччини як туристично привабливого регіону.
В рамках виконання Плану заходів Програми розвитку туризму на 2017-2020 роки було організовано та проведено промо-тур об’єктами
туристичної інфраструктури Барського, Жмеринського та Вінницького районів
У заходах взяли участь представники Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації,
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, голова постійної комісії обласної Ради з питань
освіти, культури, сім'ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини Людмила Станіславенко, представники туристичних
компаній та засобів масової інформації.
Учасники промо-туру відвідали такі туристичні об’єкти як: Садиба М. Чихачова, 1906 р. (с. Митки Барського району);
Палац і парк садиби Вітославських-Львових (с.Чсрнятин Жмеринського району);
Кінно-спортивний клуб «Вінниччина» (с.Агрономічне Вінницького району);
Садиба «Катерина» та гідрологічний заказник «Ільківський став» (с.Ільківка Вінницького району).
Визначено потенційно привабливі для туристів об’єкти, які будуть включені до нових, переважно індивідуальних маршрутів, а також
сприятимуть промоції Вінниччини як регіону з унікальними туристично-рекреаційними можливостями.
Інформація про проведений захід було опубліковано в наступних ЗМ І: «Моя Вінниця», «Вінниця.іпГо», «День», «УЬА81МО»,
« У К Р І Н Ф О Р М » та па телеканалі «Вінниччина».
Даний захід підвищить рівень поінформованості потенційних туристів з інших регіонів України, що в наступному дасть змогу збільшити
туристичні потоки у Вінницьку область.

Відповідно до «Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки» та «Плану заходів на 2018 рік» Департаментом
міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації було організовано та проведено семінар з питань модернізації
туристичної інфраструктури (в т.ч. пристосування для відвідування людей з функціональними обмеженнями) і впорядкування прилеглих до
туристичних об’єктів територій.
В заході взяли участь представники Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації,
районних державних адміністрацій, міст обласного значення, селищних та сільських громад, туристичного підприємства «Академія активного
відпочинку» та ГО «Освітній простір 2.0».
В ході зустрічі експерти ознайомили присутніх з особливостями нормативно-правового регулювання та успішним досвідом залучення
коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для розвитку
туристичних об’єктів та отримання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад.
З метою популяризації туристичного потенціалу області та збільшення кількості туристів відповідно до Програми розвитку туризму у
Вінницькій області на 2017-2020 роки та Плану заходів на 2018 рік Департаментом проведено семінар «Промоція туристичних об’єктів
Вінницької області».
В рамках даного заходу презентовано дитячий туристичний буклет «Вінниччина - подорож за враженнями», реалізовано промо-компанію
в соціальних мережах та інформаційних порталах.
В заході взяли участь представники Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації,
Вінницького Центру розвитку місцевого самоврядування, музеїв, сільського зеленого туризму, КП «Подільський туристично-інформаційний
центр», Національного природного парку «Кармелюкове Поділля», М К ІІ «Вінницязеленбуд», транспортних компаній та розважальних
закладів Вінниччини. Кожен з учасників презентував свій заклад та мав можливість обговорити перспективні напрямки розвитку туристичної
галузі Вінниччини, напрацювати спільні шляхи по залученню туристів, а також внести свої пропозиції щодо інформаційного наповнення
буклету.
Аналіз фінансово-економічних показників туристичної діяльності за 2018 рік свідчить про позитивну динаміку розвитку галузі, зокрема
сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів склала 483,8 тис.грн., що на 22,5 % більше у порівнянні з минулим роком.
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Додаток 2

Фінансування в 2018 році Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки, тис. грн.
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