
 

 

                     ПРОЄКТ № 1074 

 
 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від "_____"_____________20___  року         № ______ 

 

Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3121 «Про 

затвердження Програми розвитку 

туристичної галузі міста Кропивницького 

на 2020 – 2022 роки» (зі змінами)» 
 

 Керуючись статтями 46, 140, 143 Конституції України,                          

пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до рішення Кропивницької міської 

ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік», Кропивницька міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення  міської ради   від  14  лютого  2020 року                 

№ 3121 «Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста 

Кропивницького на 2020 – 2022 роки» (з урахуванням змін, внесених 

рішенням міської ради від 18 серпня 2020 року № 3311), та викласти їх у 

новій редакції згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                     Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Царан 35 61 53     

 

 

 



   

            Додаток   

                                                               до рішення Кропивницької міської ради 

                                                               "____" ________2022 року № ____  

 

 

Зміни до ПРОГРАМИ розвитку туристичної  

галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки 
 

 

Розділ I. Паспорт Програми розвитку туристичної  

галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки 

 

1. 

 

Назва Програми 

 

Програма розвитку туристичної галузі міста 

Кропивницького на 2020 – 2022 роки 

2. Розробник Програми 
Управління культури і туризму 

 Кропивницької міської ради  

3. 

 

Підстава для  

розробки Програми  

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

Закон України «Про туризм»,  

Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» 

4. Термін реалізації Програми  2020 – 2022 роки  

5. 

 

Виконавці Програми 

 

Управління культури і туризму, суб’єкти 

туристичної діяльності, громадські організації 

6. Джерела фінансування кошти міського бюджету 

7. 

Обсяг коштів міського бюджету, 

необхідних для фінансування 

заходів (грн) 

у тому числі, за роками, грн 

2020 2021 2022 

290  000 99 533 300 000 

 

Розділ V. Перелік завдань і заходів 

для реалізації Програми 
 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість) 

грн 

2020 

рік 

2021 

 рік 

2022 

 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Створення та 
технічна підтримка 

туристичного 

вебпорталу 
міста 

Кропивницького 

kroptravel@gov.ua 

2020 – 

2022 роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивницької 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

250  000 - 19 440 

        



   

2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

Виготовлення 
сучасного 

мобільного 

інформаційно-

туристичного 
центру для участі у 

туристичних 

заходах 

2022 рік 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивницької 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- - 30 000 

3 

Розробка, 

виготовлення  

якісної  

інформаційно-
презентаційної та 

сувенірної 

продукції з 
інформацією про 

туристичний 

потенціал міста 

Кропивницького 

2020 – 

2022 роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивницької 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

20 000 20 012 30 560 

4 

Встановлення 

інформаційно-

туристичних 

стендів, сітілайтів  

2022 рік 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивницької 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- - 15 000 

5 

Забезпечення участі 

міста у 

міжнародних, 

національних та 
регіональних 

спеціалізованих 

туристичних 
виставках та 

форумах 

2020 – 

2022 роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивницької 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 77 966 80 000 

6 

Проведення 

рекламних 
кампаній, прес та 

інфотурів, 

налагодження 
співпраці з 

всеукраїнськими та 

міжнародними 

організаціями 

2020 – 

2022 роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивницької 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 1 555 60 000 

7 

Впровадження та 

діяльність 

туристично-
освітнього проєкту 

«Онлайн-школа 

гідів 

Кропивницького» 

2020 – 

2022 роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивницької 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

20 000 - 15 000 

        

 

 



   

3 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Організація 

діяльності 

туристично-
інформаційного 

центру міста 

Кропивницького 

2022 рік 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивницької 

міської ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- - 50 000 

Загальна сума Програми 290 000 99 533 300 000 

 

 

 

Заступник начальника 

управління культури і туризму          Неля ЧОРНА 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту № 1074 рішення Кропивницької міської ради  

Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року                

№ 3121 «Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста 

Кропивницького на 2020 – 2022 роки» (зі змінами)» 

 

Проєкт рішення підготовлено управлінням культури і туризму. 

 

Законадавча база: статті 46, 140, 143 Конституції України,                          

пункт 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення Кропивницької міської ради                             

від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2022 рік» 

Обставини необхідності прийняття рішення. 

Проект рішення підготовлено з метою  деталізації та коригування 

заходів Програми відповідно до пріоритетів Стратегії розвитку туризму та 

курортів на період до 2026 року та з урахуванням нових викликів, тенденцій, 

стратегічних завдань галузі та економічних реалій сьогодення. 

Ціль прийняття рішення. 

Чітке визначення заходів та їх фінансування з урахуванням потреб та 

пріоритетних напрямків галузі. 

 

Проєкт рішення буде винесено на розгляд Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та постійних комісій Кропивницької міської 

ради з питань бюджету та податкової політики, з питань охорони здоров'я, 

освіти, соціальної політики, культури та спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту № 1074 рішення Кропивницької міської ради  

Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3121 

«Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького  

на 2020 – 2022 роки» (зі змінами)» 

Чинна редакція Запропонована редакція 

Розділ I. Паспорт Програми розвитку туристичної галузі міста Кропивницького на 2020-2022 роки 

  
Розділ V. Перелік завдань і заходів для реалізації Програми 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансу

вання 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість) 

грн 

2020 

рік 

2021 

 рік 

2022 

 рік 

1 
Створення сучасного 

туристичного 

вебпорталу 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету 

250  000 - - 

2 
Виготовлення 

сучасного 

мобільного 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 40 000 - 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконан

ня 

Відповідаль

ні за 

виконання 

Джерела 

фінансу

вання 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість) 

грн 

2020 

рік 
2021 

 рік 
2022 

 рік 

1 

Створення та 

технічна підтримка 

туристичного 

вебпорталу 

міста 

Кропивницького 

kroptravel@gov.ua 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивниць

кої міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

250  000 - 19 440 

2 
Виготовлення 

сучасного мобільного 
2022 рік 

Управління 

культури і 

Кошти 

міського 
- - 30 000 



інформаційно-

туристичного центру 

для участі у 

туристичних заходах 

ради міста 

Кропивницького 

3 

Розробка, 

виготовлення  

якісної  

інформаційно-

презентаційної та 

сувенірної продукції 

з інформацією про 

туристичний 

потенціал міста 

Кропивницького 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету 

20 000 150 000 170 000 

4 

Встановлення 

інформаційно-

туристичних стендів, 

сітілайтів  

2020– 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 70 000 90 000 

5 

Забезпечення участі 

міста у міжнародних, 

національних та 

регіональних 

спеціалізованих 

туристичних 

виставках та 

форумах 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 150 000 195 000 

6 

Проведення 

рекламних кампаній, 

прес та інфотурів, 

налагодження 

співпраці з 

всеукраїнськими та 

міжнародними 

організаціями 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету

, інші 

залучені 

кошти 

- 120 000 120 000 

7 

Створення якісних 

промороликів про 

туристичний 

потенціал міста та 

його окремі 

туристичні об'єкти 

 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 22 000 30 000 

8 

Розробка мобільного 

додатка 

«Кропивницький 

туристичний» з 

урахуванням 

сучасних технічних 

можливостей 

(віртуальні екскурсії, 

аудіогіди тощо) та 

його інформаційне 

наповнення 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 40 000 - 

9 

Створення та 

постійне наповнення 

туристичним 

контентом сторінок у 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 12 000 14 000 

інформаційно-

туристичного центру 

для участі у 

туристичних заходах 

туризму 

Кропивниць

кої міської 

ради 

бюджету 

3 

Розробка, 

виготовлення  якісної  

інформаційно-

презентаційної та 

сувенірної продукції 

з інформацією про 

туристичний 

потенціал міста 

Кропивницького 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивниць

кої міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

20 000 20 012 30 560 

4 

Встановлення 

інформаційно-

туристичних стендів, 

сітілайтів  

2022 рік 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивниць

кої міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- - 15 000 

5 

Забезпечення участі 

міста у міжнародних, 

національних та 

регіональних 

спеціалізованих 

туристичних 

виставках та форумах 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивниць

кої міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 77 966 80 000 

6 

Проведення 

рекламних кампаній, 

прес та інфотурів, 

налагодження 

співпраці з 

всеукраїнськими та 

міжнародними 

організаціями 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивниць

кої міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- 1 555 60 000 

7 

Впровадження та 

діяльність 

туристично-

освітнього проєкту 

«Онлайн-школа гідів 

Кропивницького» 

2020 – 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивниць

кої міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

20 000 - 15 000 

8 

Організація 

діяльності 

туристично-

інформаційного 

центру міста 

Кропивницького 

2022 рік 

Управління 

культури і 

туризму 

Кропивниць

кої міської 

ради 

Кошти 

міського 

бюджету 

- - 50 000 

Загальна сума Програми 290 000 99 533 300 000 
 



соціальних мережах 

(SMM реклама та 

просування 

туристичного бренду 

міста у соціальних 

мережах) 

ради міста 

Кропивницького 

10 

Організація та 

проведення 

туристичного 

форуму 

2020– 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету

, інші 

залучені 

кошти 

- 220 000 230 000 

11 

Організація  та 

проведення 

Всесвітнього дня 

туризму, Дня 

туризму в Україні, 

впровадження нових 

туристично 

привабливих 

конкурсів та 

фестивалів в місті 

2020– 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету

, інші 

залучені 

кошти 

- 70 000 90 000 

12 

Проведення 

маркетингових, 

соціологічних 

досліджень та 

опитувань в галузі 

туризму для 

здійснення аналізу та 

оцінки її стану 

2020– 

2022 

роки 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету

, інші 

залучені 

кошти 

- - 50 000 

13 

Впровадження 

туристично-

освітнього проєкту 

«Онлайн-школа гідів 

Кропивницького – 

2020» 

2020 

Управління 

культури і 

туризму Міської 

ради міста 

Кропивницького 

Кошти 

міського 

бюджету 

20 000 - - 

Загальна сума Програми 290 000 894 000 989 000 
 

 

 

Начальник управління культури і туризму                                 Анна НАЗАРЕЦЬ 


