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1.1. Загальна характеристика Програми 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради. 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документу про розроблення 

Програми 

Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 

324/95-ВР (зі змінами), Стратегія сталого розвитку 

Новоселицької міської територіальної громади на 

2021-2029 роки, затверджена рішенням ХІІІ сесії 

Новоселицької міської ради VIII скликання від 21 

жовтня 2021 року № 13/1. 

3. Розробник Програми Відділ економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради 

4. Співрозробники Програми Відділ культури, спорту, сім'ї та молоді апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської ради, 

відділ освіти апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради, відділ організаційно-

інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, 

звітності, контролю та архівної справи апарату 

виконавчого комітету Новоселицької міської ради, 

відділ житлово-комунального господарства, 

транспорту, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища  апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради, старостинські округи 

Новоселицької МТГ, громадська організація 

«Спортивно туристичний клуб «Новоселиця – 

СПРУТ», молодіжна рада Новоселицької МТГ, 

громадські організації. 

5. Відповідальний виконавець Відділ економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради 

6. Учасники Програми Відділ економічного розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради, старостинські округи 

Норвоселицької МТГ, громадські організації, 

суб'єкти туристичної діяльності. 

7. Терміни реалізації Програми 1 січня 2022 року – 31 грудня 2025 року. 

7.1. Етапи виконання Програми 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. 

8. Перелік бюджетів, які приймають 

участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет, кошти на утримання відповідних 

служб (учасники програми), залучені кошти 

бюджетів всіх рівнів, які не суперечать чинному 

законодавству України. 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього  

тис. грн. 

1380,0 

9.1. кошти місцевого бюджету тис.грн. 1380,0 
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10. Основні джерела фінансування 

Програми 

Місцевий бюджет. 

 

 

 

1.2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
 

Програма розвитку туризму в Новоселицькій МТГ на 2022-2025 роки 

(надалі Програма) спрямована на вирішення проблем пов’язаних із:  

- слабкою поінформованістю потенційних туристів з регіонів України та 

ближнього зарубіжжя щодо туристичного потенціалу Новоселицької 

територіальної громади; 

- низькою якістю сервісу на об’єктах туристичної інфраструктури 

громади; 

- недостатнім використанням можливостей транскордонної співпраці в 

напрямку розвитку туристичної галузі; 

- незначною кількістю облаштованих місць короткочасного відпочинку 

туристів;  

недостатньою розвиненістю туристичної інфраструктури на 

автомобільних магістралях державного та національного значення, які 

перетинають територіальну громаду; 

- відсутністю забезпечення безпечних умов на туристичних об'єктах 

екстремального туризму; 

- недостатнім забезпеченням туристичної сфери висококваліфікованими 

спеціалістами; 

- неефективним використанням туристично-рекреаційного потенціалу в 

сільській місцевості як одного з чинників зменшення безробіття. 

 

1.3. Мета Програми 
 

Метою Програми є створення конкурентоспроможного на національному 

та міжнародному ринку туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити туристичні потреби мешканців територіальної громади та її 

гостей; здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі; 

забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної 

діяльності; залучення інвестицій; створення інфраструктури туризму; 

розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів; здійснення системної 

рекламно-інформаційної діяльності, підтримка в’їзного та внутрішнього 

туризму, зокрема сільського, екотуризму; поліпшення кадрового забезпечення 

галузі. 

 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, терміни та 

етапи виконання Програми 
 

Для досягнення мети Програми необхідно: 

- підвищити ефективність функціонування туристично-рекреаційної сфери 

територіальної громади; 

- покращити якість надання та асортименту туристичних послуг на 
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туристичних об'єктах громади; 

- забезпечити належне представлення внутрішнього туризму громади на 

обласному, національному та міжнародному туристичних ринках; 

- активізувати розвиток культурно-етнічного, релігійного, сільського, 

екологічного, екстремального та спортивного, екотуристичного, 

багатопрофільного літнього і зимового спортивного туризму та розвиток 

перспективних форм організації туризму; 

- поліпшити кадрове забезпечення туристичної сфери, в т.ч. екскурсійної 

діяльності; 

- провести інвентаризацію та паспортизацію туристичних та рекреаційних 

ресурсів територіальної громади, визначити перспективні центри розвитку 

туризму;  

- створити банк інвестиційних пропозицій туристичної сфери територіальної 

громади; 

- організувати просвітницьку роботу в дитячому та молодіжному середовищі 

стосовно туристичної безпеки; 

- сприяти будівництву рекреаційно-туристичних об'єктів, що відповідають 

міжнародним стандартам; 

Програма розрахована на чотири роки і діє з 1 січня 2022 року до 31 грудня 

2025 року. 

 

1.5. Завдання Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

- підвищення іміджу Новоселицької МТГ на обласному, національному та 

міжнародному туристичних ринках; 

- покращення інфраструктури на транспортних шляхах державного та 

національного значення, які перетинають територіальну громаду; 

- розвиток транскордонного співробітництва; 

- аналітично-дослідницька діяльність території громади; 

- залучення інвестицій у сферу туризму громади; 

- розвиток молодіжного туризму. 

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити: 

- збалансований розвиток туризму територіальної громади та ефективне 

управління туристичним середовищем; 

- збільшення частки туризму в основних показниках економічного і 

соціального розвитку Новоселицької МТГ; 

- нарощування обсягів надання туристичних послуг за рахунок розширення 

в’їзного та внутрішнього туризму, розвитку сільського та екологічного туризму; 

- підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг; 

- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів 

історико-культурної спадщини; 

- формування у молодого покоління високих моральних, культурних, 

загальнолюдських цінностей; 

- підвищення рівня обізнаності гостей та жителів краю про туристичні 

можливості територіальної громади; 

- розвиток туризму у сільській місцевості територіальної громади. 
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1.6. Очікувані (прогнозні) показники  

ефективності реалізації заходів Програми 
 

Прогнозні показники ефективності реалізації заходів Програми розробляються на 

кожний рік її реалізації та відображаються в показниках продукту Програми. 
 

 

 
 

 

Показники продукту Програми розвитку  

туризму в Новоселицькій МТГ на 2022-2025 роки 

№ 

з/п 

Назва показники Одини

ця 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

Програ

ми 

Терміни виконання Програми Всього за 

період дії 

Програми 
2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6.1 Показники продукту Програми 

1. Кількість 

проведених на 

території громади 

туристичних заходів, 

фестивалів, ярмарків 

тощо 

к-ть 

5 8 13 15 18 54 

2. Кількість 

українських та 

міжнародних 

виставкових заходів, 

де представлено 

туристичний 

потенціал 

Новоселицької МТГ 

к-ть 

1 3 5 6 8 8 

3. Кількість об’єктів 

туристичної 

діяльності 

к-ть 

3 3 4 4 5 5 

4. Кількість садиб 

сільського туризму 

к-ть 
0 0 1 1 2 2 

5. Кількість навчальних 

семінарів для 

власників сільських 

садиб та бажаючих 

зайнятися розвитком 

сільського туризму 

к-ть 

0 4 4 4 4 16 

1.6.2 Показники ефективності програми 

1. Кількість осіб 

охоплених 

семінарами 

чол. 0 100 100 100 100 400 

2. Кількість осіб, що 

відвідують 

туристичні заходи, 

фестивалі, ярмарки 

чол. 1000 1500 2000 2500 3000 3000 

3. Середня вартість 

участі в українських 

грн. 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
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№ 

з/п 

Назва показники Одини

ця 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

Програ

ми 

Терміни виконання Програми Всього за 

період дії 

Програми 
2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

та міжнародних 

виставкових заходів, 

де представлено 

туристичний 

потенціал 

Новоселицької МТГ 

4. Середня вартість 

проведення 

ознайомлювальних 

турів для 

представників 

туристичних 

компаній, засобів 

масової інформації з 

України та з-за 

кордону та інших 

рекламних та 

інформаційних акцій 

в межах 

територіальної 

громади з підтримки 

внутрішнього та 

в’їзного туризму 

грн.  10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

1.6.3 Показники якості програми 

1. Збільшення кількості 

обслуговуваних 

туристів 

тис. 

чол. 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2,0 

2. Збільшення кількості 

іноземних туристів, 

що відвідали 

Новоселицьку МТГ 

тис. 

чол. 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2,0 

3. Збільшення кількості 

туристів охоплених 

внутрішнім 

туризмом 

тис. 

чол. 
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 2,0 

1.7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 

 Відділ культури, спорту, сім'ї та молоді апарату виконавчого комітету Новоселицької 

міської ради, відділ освіти апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради, 

відділ організаційно-інформаційної роботи, розгляду звернень громадян, звітності, 

контролю та архівної справи апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради, 

відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та охорони 

навколишнього середовища  апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради, 

старостинські округи Новоселицької МТГ та громадські організації, які є 

відповідальними за виконання запланованих у Програмі заходів, забезпечують їх 

реалізацію у повному обсязі у визначені терміни та подають відповідну інформацію 

про виконання заходів відділу економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
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апарату виконавчого комітету Новоселицької міської ради до 15 січня 

щорічно впродовж 2023-2026 років. 

 Відділ економічного розвитку, інвестицій та закупівель апарату виконавчого 

комітету Новоселицької міської ради здійснює контроль за станом впровадження і 

реалізації заходів цієї Програми.  
 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Марія НІКОРИЧ 



 

 

1.8. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку туризму в Новоселицькій МТГ на 2022-2025 роки  

 
 

№ 

п/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерело 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), тис. 

грн., в тому числі: 

Очікуваний результат 

2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Підвищення 

іміджу 

Новоселицької 

МТГ на 

національному 

та міжнародному 

туристичних 

ринках. 

1.1. Створення в місті 

Новоселиця локацію 

фотозони з брендом 

громади. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради 

Місцевий 

бюджет 
50,0 10,0 10,0 10,0 

Покращення іміджу 

територіальної громади 

та міста Новоселиця. 

1.2. Проведення 

рекламних та 

інформаційних акцій з 

підтримки туристичної 

сфери на території 

громади, в тому числі із 

використанням 

соціальних мереж та 

рекламних площин. 

2022-

2025 

Відділ організаційно-

інформаційної роботи, 

розгляду звернень 

громадян, звітності, 

контролю та архівної 

справи апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

Місцевий 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Покращення іміджу 

територіальної громади 

на міжнародному та 

всеукраїнському 

туристичному ринках, 

промоція туристичного 

потенціалу 

Новоселицької МТГ. 

1.3. Організація та 

проведення 

ознайомлювальних турів, 

для представників 

туристичних компаній, 

засобів масової 

інформації з України та з-

за кордону. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

Місцевий 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Покращення іміджу 

Новоселицької МТГ на  

міжнародному та 

всеукраїнському 

туристичному ринках, 

пропагування ідеї 

здорового відпочинку; 

популяризація 

туристично-

привабливих об’єктів 



 

 

громади, промоція 

сільського зеленого 

туризму. 

1.4. Розроблення 

рекламних фільмів, 

роликів, сюжетів про 

туристичний потенціал 

Новоселицької МТГ 

2022-

2025 

Відділ організаційно-

інформаційної роботи, 

розгляду звернень 

громадян, звітності, 

контролю та архівної 

справи апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ 

економічного розвитку, 

інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

Місцевий 

бюджет 
2,0 1,0 1,0 1,0 

Промоціювання 

туристичного 

потенціалу. 

1.5. Поширення 

інформації  про 

туристичний потенціал 

Новоселицької МТГ 

шляхом проведення 

рекламних кампаній 

через засоби масової 

інформації (розміщення 

рекламних фільмів, 

роликів, сюжетів, статей   

в друкованих виданнях, 

Інтернет сайтах, 

соціальних мережах 

тощо). 

2022-

2025 

Відділ організаційно-

інформаційної роботи, 

розгляду звернень 

громадян, звітності, 

контролю та архівної 

справи апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ 

економічного розвитку, 

інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

Місцевий 

бюджет 
2,0 1,0 1,0 1,0 

Промоціювання 

туристичного 

потенціалу. 



 

 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

1.6. Представлення 

територіальної громади 

на обласних, 

регіональних, 

національних і 

міжнародних 

туристичних виставках, 

форумах в Україні та за 

кордоном. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

Місцевий 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Рекламування 

туристичного 

потенціалу 

територіальної 

громади, просування  

туристичного продукту 

на внутрішній та 

міжнародний ринки. 

1.7. Організація та 

проведення в 

Новоселицькій МТГ 

туристичних заходів і 

фестивалів, в тому числі  

із сільського туризму. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ, громадські 

організації. 

Місцевий 

бюджет 
20,0 20,0 20,0 20,0 

Популяризація 

культурних, 

етнографічних, 

природних 

особливостей 

територіальної 

громади, пропагування 

здорового способу 

життя. 

1.8. Проведення заходів, з 

відзначення в 

Новоселицькій МТГ 

Всесвітнього Дня 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Місцевий 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Популяризація туризму 

як пріоритетного 

напрямку розвитку   

жителів громади до 



 

 

туризму та Дня туризму в 

Україні. 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

туристичної діяльності. 

1.9. Створення станції з 

велопрокату, придбання 

велосипедів для розвитку 

спортивного, сільського, 

екологічного,    

екстремальних та інших 

видів туризму. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

Місцевий 

бюджет 
100,0 50,0 50,0 50,0 

Популяризація 

туристичних 

маршрутів громади. 

1.10. Придбання 

спорядження для 

розвитку водно-

спортивного туризму в 

Новоселицькій МТГ. 

(Придбання катамаранів, 

придбання весел 

катамаранів, касок, 

рятувальних жилетів, 

мегафону, мотузки тощо) 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, громадська 

організація 

«Спортивно 

туристичний клуб 

«Новоселиця – 

СПРУТ». 

Місцевий 

бюджет 
160,0 50,0 50,0 50,0 

Популяризація та 

розвиток водно-

спортивного туризму 

через здоровий спосіб 

життя - активний 

туризм та дружній до 

довкілля. 

1.11. Підтримка розвитку 

сільського, екологічного,    

екстремальних та інших 

видів туризму. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

Місцевий 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Популяризація та 

розвиток сільського, 

екологічного, 

екстремального та 

інших видів туризму, 

залучення молоді до 

активного відпочинку. 



 

 

МТГ, громадська 

організація 

«Спортивно 

туристичний клуб 

«Новоселиця – 

СПРУТ», громадські 

організації.  

1.12. Проведення 

інвентаризації та 

паспортизації об’єктів, 

що відносяться до 

туристичної 

інфраструктури. 

2022 

Відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Покращення 

поінформованості 

туристів та жителів 

територіальної громади 

про туристичний 

потенціал. 

1.13. Розробка, 

впровадження та 

популяризація 

екскурсійних турів 

вихідного дня та у період 

міжсезоння. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, громадська 

організація 

«Спортивно 

туристичний клуб 

«Новоселиця – 

СПРУТ», громадські 

організації. 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Збільшення кількості 

туристів у міжсезоння, 

популяризація 

внутрішнього туризму 

територіальної громади. 

2. 

Покращення 

інфраструктури 

та туристичних 

маршрутів 

Новоселицької 

МТГ. 

2.1. Визначення 

розташування та  

облаштування оглядових 

майданчиків у місцях, з 

яких відкриваються 

панорамні види, з 

дотриманням умов 

безпеки. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ житлово-

комунального 

господарства, 

транспорту, 

Місцевий 

бюджет 
20,0 20,0 20,0 20,0 

Підвищення рівня 

безпеки під час 

перебування туристів 

на території громади. 



 

 

благоустрою та 

охорони 

навколишнього 

середовища  апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ, громадські 

організації. 

2.2. Виготовлення та 

встановлення 

туристичних вказівників 

та інформаційних щитів  

з QR-кодами українською 

та англійською мовами в 

місцях масового 

перебування туристів. 

 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ житлово-

комунального 

господарства, 

транспорту, 

благоустрою та 

охорони 

навколишнього 

середовища  апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

Місцевий 

бюджет 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 

Покращення умов 

пересування 

територією громади, 

підвищення рівня 

якості придорожньої 

інфраструктури, доступ 

до туристичної 

інформації. 

2.3. Визначення та 

облаштування місць для 

стоянок  та короткочасних 

зупинок туристично-

екскурсійних автобусів, 

відпочинку з урахуванням 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ житлово-

Місцевий 

бюджет 

 

Визначен

ня 

території 

Вкладень 

коштів 

не 

потребує 

30,0 30,0 30,0 

Приведення  

придорожньої 

інфраструктури до 

умов безпечних для   

перебування туристів. 



 

 

режимів утримання та 

використання територій 

зон охорони об’єктів 

культурної спадщини, 

музеїв, дотриманням 

санітарно-гігієнічних 

вимог на туристичних 

маршрутах. 

комунального 

господарства, 

транспорту, 

благоустрою та 

охорони 

навколишнього 

середовища  апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

3. 

Підвищення 

ефективності 

туристичного 

менеджменту 

громади. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Організація та участь 

у нарадах, круглих 

столах, семінарах, 

конференціях з питань 

розвитку туризму,  в т. ч. 

сільського,   залучення 

інвестицій для 

будівництва туристичної 

інфраструктури. 

2022-

2025 

Відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ освіти 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

В межах 

кошторису 

на 

утримання 

служби 

- - - - 

Забезпечення обміну 

досвідом у вирішенні 

та плануванні заходів, 

залучення внутрішніх 

та зовнішніх 

інвестицій в розвиток 

туризму, розширенні 

мережі садиб 

сільського зеленого 

туризму. 

3.2. Підтримка кращих 

проєктів громадських та 

інших організацій із 

створення та просування 

на ринку туристичного 

продукту. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Покращення якості 

надання послуг, 

залучення молоді до 

зайняття туризмом. 

4. 

Розвиток 

транскордонного 

співробітництва. 

 

4.1.Сприяння 

розробленню та 

написанню міжнародних, 

транскордонних проєктів 

щодо розвитку 

туристичної сфери 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, громадські 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Залучення інвестицій в 

розвиток туристичної 

сфери територіальної 

громади. 



 

 

територіальної громади. організації. 

4.2. Забезпечення участі 

представників громади у 

програмах навчання, 

стажування у сфері 

туристичної діяльності в 

тому числі і за кордоном. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ освіти 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, громадські 

організації. 

Місцевий 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Підвищення 

кваліфікації 

працівників 

туристичної сфери 

громади, покращення 

якості надання послуг. 

4.3. Участь у підготовці 

проєктів міжнародних 

договорів про 

співробітництво з іншими 

країнами, спрямованими 

на подальший розвиток 

туризму. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ освіти 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, громадські 

організації. 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Активізація 

співробітництва у 

сфері міжнародного 

туризму. 

4.4. Розробка та 2022- Відділ економічного Місцевий 5,0 5,0 5,0 5,0 Розвиток туризму між 



 

 

впровадження спільних 

туристичних маршрутів із 

сусідніми 

територіальними 

громадами. 

2025 розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, громадські 

організації. 

бюджет територіальними 

громадами, збільшення 

кількості туристичного 

продукту. 

5. 

Аналітично-

дослідницька 

діяльність. 

5.1. Аналіз та оцінка 

стану туристично-

рекреаційної галузі 

територіальної громади, 

визначення тенденцій та 

процесів. 

2022-

2025 

Відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ освіти 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

В межах 

кошторису 

на 

утримання 

служб 

- - - - 

Визначення 

перспективних 

напрямів розвитку 

туризму на території 

громади. 

6. 

Залучення 

інвестицій у 

туристичну 

сферу громади. 

6.1. Створення та 

постійне оновлення 

інформаційного банку 

даних про інвестиційні 

проєкти в туристичній 

галузі, розроблення 

інвестиційних проєктів. 

2022-

2025 

Відділ економічного 

розвитку, інвестицій та 

закупівель апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Залучення 

інвестиційних коштів 

для розвитку туризму. 

7. 

Розвиток 

молодіжного 

туризму. 

7.1. Проведення циклу 

лекцій з безпеки туризму 

в школах та інших 

навчальних закладах 

територіальної громади. 

2022-

2025 

Відділ освіти апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, громадська 

організація 

«Спортивно 

туристичний клуб 

«Новоселиця – 

СПРУТ». 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Попередження 

виникнення нещасних 

випадків серед дітей та 

молоді під час зайняття 

туризмом. 



 

 

7.2. Сприяння 

формуванню культурно-

освітніх програм. 

2022-

2025 

Відділ освіти апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради, відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, молодіжна рада 

Новоселицької МТГ. 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Формування іміджу 

Новоселицької МТГ 

серед учнівської 

молоді. 

7.3. Визначення та 

затвердження орієнтовної 

тематики екскурсійно-

краєзнавчої діяльності 

відповідно до вимог 

навчальних програм для 

різних вікових груп дітей 

та молоді. 

2022-

2025 

Відділ освіти апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Розширення світогляду, 

сприяння відродженню 

духовності та 

національно-

патріотичного 

виховання. 

7.4. Організація в 

навчальних закладах 

громади гуртків, секцій, 

клубів для туристсько-

краєзнавчої роботи.  

Розроблення заходів 

щодо підтримки 

організації туристично-

оздоровчої та 

екскурсійної роботи 

серед дітей, підлітків і 

молоді. 

2022-

2025 

Відділ освіти апарату 

виконавчого комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

Вкладень 

коштів не 

потребує 

- - - - 

Залучення дітей та 

молоді до проведення 

краєзнавчих 

досліджень,   

туристсько-краєзнавчої 

діяльності. 

8. 

 Розвиток 

культурних  

концертів, 

фестивалів, 

8.1. Проведення 

Фолькльорно -

етнографічного свята 

«Різдвяні зустрічі» . 

2022-

2025 

Відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Місцевий 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Залучення туристів, 

гостей громади, 

популяризація 

народної музики, пісні 



 

 

ярмарків серед 

жителів та 

гостей 

Новоселицької 

МТГ. 

 Новоселицької міської 

ради.  

та танцю. 

8.2. Проведення 

Фестивалю народного 

мистецтва «Мерцішор». 

 

2022-

2025 

Відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради. 

Місцевий 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Залучення туристів, 

гостей громади, 

популяризація 

народної музики, пісні 

та танцю. 

8.3. Проведення свята 

«Живи, міцній і квітни 

Україно». 

 

2022-

2025 

Відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

 

Місцевий 

бюджет 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Залучення туристів, 

гостей,  шляхом 

ознайомлення з 

місцевими традиціями, 

звичаями, обрядами,  

побутовим одягом та 

національними 

стравами. 

8.4. Проведення 

фестивалю міжнародного 

значення «Радість родин» 

(Букурія неамулуй) 

2022-

2025 

Відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради, Динівецький 

старостинський округ 

№ 8.  

Місцевий 

бюджет 
15,0 15,0 15,0 15,0 

Залучення туристів, 

гостей громади, 

популяризація народної 

музики, пісні та танцю. 

8.5. Участь аматорських 

колективів громади у 

міжнародних, 

всеукраїнських і 

обласних фестивалях, 

конкурсах, ярмарках, 

виставках, 

презентаційних заходах. 

2022-

2025 

Відділ культури, 

спорту, сім'ї та молоді 

апарату виконавчого 

комітету 

Новоселицької міської 

ради,  старостинські 

округи Новоселицької 

МТГ. 

Місцевий 

бюджет 
10,0 10,0 10,0 10,0 

Пропаганда 

національної культури, 

налагодження 

міжнародних зв’язків, 

обмін досвідом. 



 

 

Всього: 474,0 302,0 302,0 302,0  

 

1.9. Ресурсне забезпечення Програми розвитку туризму в Новоселицькій МТГ на 2022-2025 роки 

тис. грн. 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Всього витрат на 

виконання програми 

Обсяг ресурсів всього: 474,0 302,0 302,0 302,0 1380,0 

Місцевий бюджет 474,0 302,0 302,0 302,0 1380,0 
 

 

 

  Міський голова                                                                                                                                                Марія НІКОРИЧ 



 

 

   


