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Звернення до громади 
 

Шановні краяни. 
 
Яремчанщина – наше майбутнє, яке ми разом будуємо для себе та наших нащадків. Як ми 
це зробимо, залежить від нас. Мальовнича природа, благодатна земля, багаті надра 
дістались нам від Бога і ми маємо діяти так, аби ці блага могли тішити наших дітей, онуків, 
правнуків.  
 
Стратегія розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на 2017-2027рр., 
розроблена робочою групою зі стратегічного планування у співпраці з українсько-
канадським проектом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». До 
її обговорення була залучена активна громадськість міської ради. Вона є нашим спільним 
колективним продуктом і ми разом втілимо її у життя. 
 
Стратегія – це перший крок в реалізації нових підходів до розвитку краю, базованих в першу 
чергу на його сильних сторонах і можливостях, на спільному баченні комплексного розвитку  
Яремчанщини з урахуванням соціально - економічних  інтересів населення, ефективного 
використання природного та історико – культурного потенціалу, забезпечивши при цьому 
екологічну безпеку. 
 
Результатом реалізації стратегії розвитку туризму стане збалансований розвиток кожної 
громади міської ради. Туризм, як вид діяльності не може існувати як окрема галузь. Він 
сприяє диверсифікації економіки утворюючи галузі, що обслуговують індустрію туризму, 
забезпечує зростання доходів населення та підвищення рівня добробуту. Це сукупність 
окремих елементів, які включають  різні галузі обслуговування: невеликі ресторани, мотелі, 
будинки відпочинку, об`єкти пізнавального, лікувального, оздоровчого, спортивного, 
ділового призначення та забезпечують обслуговування перевезення і надання туристично – 
екскурсійних послуг. Окрім того туристичний бізнес стимулює розвиток таких галузей, як 
будівництво, зв`язок, торгівля, сільське господарство та виробництво товарів народного 
споживання. Наш гість, вибравши для подорожей Яремчанщину, повинен одержати 
задоволення від пізнання краю та від якості отриманих послуг. 
 
Та, перш за все, Стратегія направлена на залучення інвестицій в розвиток  як туризму так і 
економіки  м. Яремче в цілому, на міжнародне співробітництво через реалізацію спільних 
проектів туристичного, культурного, екологічного спрямування на вирішення спільних 
проблем територіальних громад, реалізацію взаємовигідних бізнес-проектів 
підприємницького середовища та спільних програм освітніх та культурних обмінів. 
 
Бажаю успіхів усім нам на шляху реалізації стратегічних завдань та досягнення окресленої 
мети. 

 
 
Міський голова                                                           Василь Онутчак 
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Вступ 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 
Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року», наказу Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції №224 від 29.07.2002 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо формування регіональних стратегій розвитку», а також на підставі Меморандуму про 
співпрацю щодо реалізації проекту «Партнерство для розвитку міст» між Федерацією 
канадських муніципалітетів та Яремчанською міською радою, підписаного 18 грудня 2015 р., 
реалізовано заходи з розробки Стратегії розвитку туризму на території Яремчанської міської 
ради на період до 2027 року. 

Стратегія розвитку туризму – це стратегія, метою якої є залучення нових інвестицій у даний 
сектор та підвищення якості послуг, що надаються як туристам, так і місцевим мешканцям. 
Територіальні громади, котрі добились успіху в реалізації подібних стратегій, націлених на 
розширення кола клієнтів або приваблення туристів на більший термін перебування, як 
правило, визначають низку ключових компонентів своїх планів щодо як залучення інвестицій, 
так і загальної комфортності й безпеки перебування на даній території, використовуючи при 
цьому силу громади, оптимізацію ресурсів громади, розвиток зв’язків між елементами 
системи, формування кластерів гостинності та використання відповідного синергетичного 
ефекту, постійних інновацій та підвищення продуктивності, інвестування в людський капітал 
та збереження й відтворення природного навколишнього середовища. 

Ресурсами для втілення цієї стратегії є адміністративні ресурси та кошти на операційні 
витрати для виконання плану дій. 

Очікуваний результат від втілення Стратегії: 

 Покращення комфорту відпочинку для туристів та якості життя для місцевих 
мешканців в умовах гуцульського колориту; 

 Підвищення впізнаваності курорту та бренду Яремчанщина серед вітчизняних та 
іноземних туристів; 

 Залучення сприятливих до навколишнього середовища інвестицій в розвиток 
туристичної сфери Яремчанщини; 

 Розширення числа та різноманіття робочих місць; 

 Збереження якості унікального мікроклімату й цілющого повітря та використання цих 
якостей в рекреаційних цілях; 

 Формування доступного для всіх середовища. 

Стратегічний план спрямований на місцевий економічний розвиток зі збереженням місцевих 
традицій і звичаїв, як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, який 
допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання 
інвестицій у нові та існуючі підприємства, виробництво найбільшої кількості благ та 
створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг 
конкурентоспроможності Яремчанського субрегіону в порівнянні з іншими туристичними та 
курортними містами та регіонами України. 

Стратегічний план розроблений робочою групою зі стратегічного планування, створеною 
відповідно до розпорядження міського голови від 05.02.2016р. № 19-р зі змінами та 
доповненнями від 18.04.2016р. № 86-р та 25.11.2016р. № 243-р, у співпраці з українсько-
канадським проектом міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» 
(Проект ПРОМІС) відповідно до підписаного 18 грудня 2015 року Меморандуму про 
співпрацю. Перше засідання Дорадчого комітету відбулося 7 квітня 2016 року. 

Підготовче засідання Робочої групи відбулося 31 травня 2016 р., на якому члени групи 
ознайомилися з методологією процесу розробки Стратегії розвитку туризму на території 



Стратегія розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на період до 2027 року 

6 

Яремчанської міської ради, обговорили та затвердили робочий план на весь період роботи, 
визначили обсяги необхідної інформації та її джерела для оновлення Профілю міської ради. 

Обґрунтування положень Стратегії розвитку туризму на території Яремчанської міської ради 
здійснено на основі статистичних показників по Україні, Івано-Франківській області та 
Яремчанській міській раді, а також аналітичної і оперативної інформації відділів міської ради 
та сільських рад, що входять до складу Яремчанської міської ради. 

У процесі опрацювання Стратегії розвитку туризму на території Яремчанської міської ради 
фахівці Проекту ПРОМІС здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і 
результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували 
надання консультаційних послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного 
планування. 
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1. Методологія розробки Стратегії 
Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в 
усій громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього громади, 
творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і стратегій, 
здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також потужним 
інструментом об’єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для створення 
публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та 
конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем 
життя всіх громадян. 

Модель Стратегії підбирається й виходить з потреб територіальної громади міста або 
економічного регіону. 

Етапи розробки Стратегії розвитку туризму 

1. Організація роботи 

Робоча група (РГ) – колектив осіб, який створюється для роботи над планом стратегічного 
розвитку території міської ради. Саме на засіданнях РГ будуть презентувати, обговорювати 
усі напрямки роботи та ухвалювати відповідні рішення. Завданнями Робочої групи є: 

 Здійснення стратегічного аналізу внутрішнього потенціалу та зовнішнього середовища; 

 Формування бачення майбутнього Яремчанського субрегіону та головних пріоритетів 
(напрямків) його розвитку; 

 Формування ієрархії цілей головних напрямків (стратегічні, оперативні цілі); 

 Формування плану дій для реалізації стратегічного плану (завдання в рамках системи цілей, 
проекти); 

 Формування механізму управління стратегічним планом; 

 Прикінцеве ухвалення проекту стратегічного плану; 

 Промоція (популяризація) процесу стратегічного планування серед громади та у зовнішньому 
середовищі; 

 Презентація та сприяння ухваленню проекту стратегічного плану депутатськими комісіями та 
громадськістю (громадські слухання). 

2. Проведення аналізу 

Принципи й методики забезпечення громади регіональними та місцевими даними мають бути 
доступними для задоволення потреб громад у одержанні достатніх знань щодо самих себе, 
щоб робити реалістичні й достовірні висновки щодо свого економічного сьогодення й 
майбутнього. 

Аналітично-описова частина (Профіль громади; Стратегічний аналіз; Паспорт громади, тощо) 
розміщується у Додатку до Стратегії. Для аналізу було використано стійкі тенденції (динаміка 
показників не менше ніж за 5 років). 

SWOT-аналіз – це аналіз внутрішніх чинників, що впливають та формують специфіку 
економічних процесів в місті, та аналіз зовнішніх чинників (оцінка основних загроз і 
можливостей), що визначаються впливом зовнішнього щодо міста середовища. SWOT-аналіз 
може проводитись як в цілому по місту, так і в розрізі визначених пріоритетних напрямків 
розвитку та відібраних галузей. 

Зовнішній та внутрішній аналізи забезпечують визначення основних проблем економічного 
розвитку територіальної громади й разом з даними Профілю міста слугують для 
формулювання пріоритетних напрямків розвитку на певний період часу. 

3. Визначення Місії, Бачення, напрямків розвитку 

Робоча група починає роботу з визначення Місії міста та Бачення – бажаного стану 
територіальної громади або соціально-економічної системи в майбутньому, яке може бути 
означено конкретною датою. Коректне формулювання Бачення з точним зазначенням 
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складових загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного впровадження, 
подальшого моніторингу та оцінки виконання Стратегічного плану. Декларуючи Місію міста, 
громада самовизначається: «Хто ми є, і що ми робимо». 

Стратегічне Бачення відображає те, куди громада має прийти в результаті реалізації 
стратегічного плану розвитку, та відображає той конкретний результат, який громада бажає 
досягти в майбутньому. 

Стратегічні напрямки вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного Бачення та 
визначаються Робочою групою зі стратегічного планування на підставі зібраних даних 
Профілю громади міста та проведених досліджень середовища й території міста. 

4. Розробка планів дій (операційного плану) 

На цьому етапі розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких потім формулюються 
цілі нижчого порядку – оперативні цілі, які фактично є проектами. Після того як стратегічні й 
оперативні цілі встановлено, робочі підгрупи узгоджують конкретні заходи, які мають бути 
вжиті для досягнення загальних і конкретних цілей. Завдання передбачають визначення 
відповідальних за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних 
ресурсів. План дій розробляється по кожному стратегічному напрямку й представляє собою 
«дерево цілей». Він формується, виходячи з принципу «від загального до конкретного», та 
несе в собі високий ступінь деталізації. 

 

 

Рис. 1. Схема процесу розробки Стратегії 

 

 

Стратегічне бачення, 

Місія 

Стратегічний  
напрям A 

Стратегічний  
напрям Б 

Стратегічний  
напрям В 

Стратегічна ціль 
A.1 

 

Завдання A.1.1.1. Завдання Б.1.1.1. Завдання В.1.1.1. 

Стратегічна ціль 
Б.1 

Стратегічна ціль 
В.1 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль Б.1.1. Оперативна ціль В.1.1. 

 Прогнози, 
моделювання 
сценаріїв 

 Місія, Бачення 

 SWOT/TOWS-аналіз 

 Стратегічний вибір 

 Плани дій (цілі, 
завдання) 

 Проекти та заходи 

Аналіз 

 Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища 

 Профіль 

 Соціологічні 
дослідження 

 Громадське 
обговорення 

 Прийняття міською 
радою 

 Розробка цільових і 
галузевих програм 

 Структура управління 

 Моніторинг та оцінка 

 Перегляд та 
коригування 

Планування Впровадження 



Стратегія розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на період до 2027 року 

9 

 

Рис. 2. Схема побудови Стратегії 

 

5. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії 

Склавши Стратегію включно з Планом моніторингу її виконання, РГ ініціює проведення 
громадських слухань (або використовуються інші форми громадського обговорення, 
ефективні для територіальної громади). Після проведення громадського обговорення, 
допрацьована Стратегія подається на розгляд і ухвалення міській раді в якості політики 
розвитку території. 

6. Моніторинг та впровадження 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно 
створити систему моніторингу її впровадження. Така система має включати Орган з 
моніторингу (створюється з врахуванням особливостей територіальної громади) Документ 
(Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії. У Стратегії має бути окремий 
розділ з описанням системи моніторингу її виконання. 
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2. Коротка характеристика території Яремчанської 
міської ради 

Місто Яремче (до 2006 року – Яремча) розташоване на річці Прут у південно-західній частині 
Івано-Франківської області, неподалік від Покутсько-Буковинських Карпат та Чорногори. 
Висоти гір коливаються від 400 м до 1542 м. Яремче оточене горами зусібіч: з півдня і 
південного заходу хребет Явірник, з заходу — Щивка, Чорногориця, Синячка, зі сходу — 
Маковиця. 

Яремче розміщене на автошляху Івано-Франківськ — Рахів — Ужгород. Залізниця зв'язує 
місто з обласним центром, Тернополем, Києвом та Львовом. 

  

 

Рис. 3 Мапа Яремчанського регіону 

Яремче – найвідоміший кліматичний курорт, туристичний центр Івано-Франківщини, центр 
«зеленого» туризму Прикарпаття, з гірськолижним курортом Буковель. 

Регіон Яремче охоплює місто Яремче, селище Ворохта, села Микуличин, Татарів, Яблуниця, 
Поляниця та Вороненко, які підпорядковуються Яремчанській міській раді. Яремче є містом 
обласного значення. 

На території Яремчанського краю розташований Карпатський національний природний парк 
площею 50,5 тис. га, створений у 1980 році, який має загальнодержавне значення, і входить 
до складу природно-заповідного фонду України. Тут під охороною знаходиться близько 200 
видів хребетних та 600 видів безхребетних тварин, з яких 69 включені до Червоної книги 
України. У флорі Парку нараховують 1105 видів судинних рослин, 80 з яких включені до 
Червоної книги України. Особливою цінністю Парку є більше 3 тис. га старовікових лісів та 
пралісів смереки, ялиці й бука. 

Усі населені пункти м. Яремче мають статус гірських та належать до категорії курортних. 
Саме місто в історичному плані виникло понад 200 років тому, як курорт. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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Перша письмова згадка 1787 року 

Отримання статусу окремого населеного пункту 1909 рік 

Постійне населення субрегіону 23054 осіб 

Щільність населення 35,2 особи/ км2 

Площа території 657 км2 

Питома вага площі міста, % до площі України 0,01% 

Кількість населених пунктів 1 місто, 1 селище, 5 сіл 

Географічні координати: широта 48°27′37″ пн.ш. 

                                          довгота 24°33′31″ сх.д 

Основні галузі промисловості туристично-рекреаційна 

Середньорічна температура повітря +12 °С 

Відстань до Івано-Франківська:  

автомобільним сполученням 64 км 

залізничним сполученням 62 км 

 

Основні показники життєвого рівня громадян  

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на 
підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників 10 і більше осіб), 
розташованих на території Яремчанської міської ради,  у  січні–вересні 2016 року становила 
3963 грн., що перевищує у 2,7 раза рівень мінімальної заробітної плати (з 1 травня 2015р. – 
1450 грн.). Порівняно з  січнем–вереснем 2015 року заробітна плата збільшилась на 27,8%. 

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам у всіх сферах економічної діяльності 
відсутня. 

Станом на 01.01.2017 року середній розмір пенсії склав 1885,7 грн., кількість пенсіонерів – 
5326 осіб, заборгованості з виплати пенсій немає. 

Виробничий потенціал 

За січень-грудень 2016 року промисловими підприємствами регіону, які включені в основне 
коло (ВУВКГ, ПЗТЕ, КП «Поляницякомунсервіс», КП «Благоустрій») реалізовано промислової 
продукції на суму – 6109,7 тис.грн., що складає 189% до минулого року. 

Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції відбулось за рахунок включення в 
основне коло підприємств КП «Поляницякомунсервіс», за звітній період, обсяги реалізації 
якого склали 1164,7 тис.грн., або 19,1% в загальному обсязі реалізації промислової 
продукції. В той же час  на території міської ради промисловими видами діяльності 
займалися 32 фізичні особи-підприємці міста або 2,3% від їх загальної кількості. Всі вони 
були задіяні у переробній промисловості, обсяг реалізованої ними промислової продукції в 
середньому в рік становить близько 40 млн.грн.  

На сьогодні на території Яремчанської міської ради працює декілька підприємств у 
деревообробній галузі, які не включені в основне коло підприємств, зокрема ПВКФ 
«Керманич і К», СПД Мироняк Н.В. 

Популяризація та продаж товарів народного промислу.в Яремче належить до туристичного 
бізнесу. Територія Яремчанської міської ради — мекка народного декоративно-прикладного 
мистецтва. Тут представлені не окремі його види, а майже всі: писанки, різблені, інкрустовані 
й випалені дерев'яні вази, шкатулки, тарілі, ложки, діжки, різноманітний керамічний посуд, 
куманці, кахлі, скульптурки, вишиті й ткані сорочки, рушники, килими й верети, ліжники, 
вироби з бісеру, металу й шкіри. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Місцевий бюджет 

До складу зведеного бюджету м. Яремче входить 6 місцевих бюджетів: міський, селищний та 
4 сільських бюджети.  

Фактично за 2016 рік в бюджет міста мобілізовано 231481,2 тис.грн. доходів загального та 
спеціального фондів, що становить 120,7 % до  затвердженого  плану  (191716,6 тис.грн) або 
99,0  до уточненого плану (233723,7 тис. грн.).  До доходів  загального фонду бюджету 
надійшло коштів в сумі 218206,1 тис.грн., що становить  116,1 %  до  першочергового плану 
(187957,2 тис.грн. ) або 99,7 % до уточненого плану ( 218877,0 тис.грн.). В складі доходів 
загального фонду 70528,2 тис.грн. займають власні надходження бюджету або 32,3  %.  

Бюджет міста Яремче на 33,7 відсотки формується за  податку на доходи фізичних осіб, з 
якого 60 відсотків сплачується 20-ма  бюджетоутворюючими підприємствами та установами. 
У 2016 році ними сплачено до місцевого бюджету  податку на доходи фізичних осіб – 14046,2 
тис.грн.  

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є бюджетні установи – 58,6 %. 
Серед СГД найбільшими платниками є Західна філія ТОВ «Зірка Буковелю» - 2455,3 тис.грн., 
ТОВ « Скорзонера» - 1370,9 тис.грн., ТОВ «Парктур» - 984,5 тис.грн., Карпатський 
національний природний парк – 878,0 тис.грн, ДП «Ворохтянське лісове господарство» - 
863,4 тис.грн.  

Ставка збору складає 1 % вартості проживання (за вирахуванням податку на додану 
вартість) у всіх населених пунктах Яремчанщини, крім села Поляниці, де ставка збору 
становить 0,5 % вартості проживання. 

 

Фіскальна служба  

У минулому році платниками Яремчанської міської ради  до бюджетів усіх рівнів 
спрямовано 317,2 млн.гривень. До державного бюджету перераховано податків та зборів у 
сумі 238,6 млн.грн, що на 179,4 млн. грн. більше, ніж надходжень за 2015 рік та 78,6 млн. 
грн.. - до місцевого бюджету, що на 26,4 млн.грн. перевищує минулорічні. 

Основні джерела доходу державного бюджету склали: податок на доходи фізичних осіб -
13,5 млн.грн.; податок на додану вартість - 217,5 млн.грн.; військовий збір - 3,4 млн.грн.; 
рентна плата за користування надрами -3,8 млн. грн. 

Крім того, місцеві скарбниці отримали 10 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб, 
9,0 млн.грн. єдиного податку, 15,7 млн.грн. плати за землю, 14,2 млн.грн. акцизного податку, 
8,2 млн. грн. податку на прибуток та 2,5 млн. грн. склали надходження від рентних платежів. 
У 2016 році суб’єкти господарювання  Яремчанського відділення Надвірнянської ОДПІ 
сплатили 3413,2 тис.грн. військового збору, що у порівнянні з відповідним періодом минулого 
року надходження зросли на 24,4 %, або надійшло на 668,7 тис.грн. більше. Упродовж 2016 
року туристичний збір поповнив місцеві скарбниці Яремчанщини на 1 929 тис. грн., що 
на 653 тис. грн. більше, ніж у 2015-му році. У грудні цього року надійшло 105 тис.грн. цього 
податку. За незмінної ставки збільшення надходжень туристичного збору свідчить про 
позитивну динаміку туристичної привабливості Яремчанщини, адже туристичний збір - 
своєрідний індикатор розвитку туризму. На 01.01.2017року по Яремчанській міській 
раді обліковується 583 платники туристичного збору (із них  44 –
юридичні особи та 539 приватних підприємців), які справляють туристичний збір за надання 
послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням.  

У 2016 році платники Яремчанського відділення Надвірнянської ОДПІ сплатили до 
місцевих бюджетів 9013 тис.грн. єдиного податку, що на 1188,1 тис.грн. перевищує 
минулорічні показники. Від юридичних осіб надійшло 1778,9 тис. грн. єдиного податку, що на 
117,1 тис.грн. більше минулорічного. Фізичні особи-підприємці сплатили 7234,1 тис.грн. 
єдиного податку, у порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 1071,1 
тис.грн. більше. В загальній сумі надходжень податків та зборів до місцевого бюджету, що 
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контролюються податковою інспекцією району, частка сплаченого єдиного податку склала 
11,5%.  

       

Підприємництво 

Важливим елементом розвитку економічного потенціалу регіону залишається малий 
бізнес. Станом на 01.01.2017 року на території регіону зареєстровано 424 юридичних та 
1597 фізичних осіб-підприємців. Про свою діяльність в місті звітували 4 середніх 
підприємства та 126 малих підприємств, що в розрахунку на 10 тис. населення склало 54 
одиниці. Переважаюча частина малих підприємств (85,4 %) мікропідприємства.   

З метою покращення консультаційних послуг створено Ресурсно-туристичний центр, 
основним завданням якого є захист прав та інтересів підприємців, що працюють в галузі 
туризму, координація їх діяльності, організація заходів з обміну позитивним досвідом та 
ведення бізнесу в галузі сільського туризму.  

Програмою розвитку малого і середнього підприємництва  на території Яремчанської  
міської  ради  передбачено здійснювати організацію професійного навчання осіб, які 
перебувають на обліку в міському центрі зайнятості за професіями та спеціальностями, які 
необхідні для розвитку власної справи та виплати допомоги по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності.  

З початку 2016 року послугами міського центру зайнятості скористались 2343 громадяни. 
За направленням служби зайнятості працевлаштовано 1748 осіб, в т.ч. 352 
зареєстрованих безробітних та 218 осіб  незайнятого населення, що мають додаткові 
гарантії в сприянні у працевлаштуванню. За рахунок виплати допомоги по безробіттю 
одноразово власну справу започаткували 14 безробітних. 

У місті Яремче природною основою економіки є і залишається туристично-рекреаційна 
галузь, що і зумовлює майже повну відсутність великих промислових підприємств. 

Сьогодні на території Яремчанської міської ради функціонує 95 готелів та 604 садиби на 
14235 місць. 

У регіоні функціонує 232 крамниці, 130 закладів громадського харчування, 10 ринків, 7 аптек, 
9 аптечних кіосків, 6 автозаправних станцій. 

Оборот роздрібної торгівлі за 9 місяців 2016 року склав 577,0 млн.грн., або  16,4 % до 
аналогічного періоду минулого року. На одиницю населення обсяг обороту складає 25 тис. 
грн, що на 1383 грн більше аналогічного періоду минулого року. 

Оптовий оборот підприємств Яремчанщини за 9 місяців становить 541,0 тис.грн. або 95,9 
відсотків  до відповідного періоду 2015 року.  

На території Яремчанщини діють місцеві програми розвитку: «Регіональна цільова програма 
розвитку малого і середнього підприємництва на території Яремчанської міської ради на 
2015-2018 роки» від 20.01.2015 р., а також «Комплексна регіональна цільова програма 
розвитку туризму в області на 2016-2020 роки» від 16.10.2015 р. затверджені Івано-
Франківською облрадою, Програма розвитку туризму на території Яремчанської міської ради 
на 2017-2020 роки від 08.11.2016 року № 155-9/2016. 

 

Ринок праці 

На початку 2017 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 278 безробітних. Рівень 
безробіття станом на 01.01.2017 року склав 2,08% , що на  0,16%  менше минуло року. 

Для  подолання труднощів у працевлаштуванні громадян центром зайнятості протягом 
звітного періоду значна увага приділялась роботі з підприємствами, установами, 
організаціями. Так, за минулий рік проведено 36 семінарів з роботодавцями, в яких взяли 
участь 356 керівників та спеціалістів відділів кадрів. Організовано 39 міні-ярмарок вакансій, 
залучено 258 осіб незайнятого населення, працевлаштовано 49 осіб. 
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Протягом 2016 року послугами міського центру зайнятості скористались 2331 громадян. За 
направленням служби зайнятості працевлаштовано 1714 осіб, в т.ч.352 зареєстрованих 
безробітних та 218 осіб незайнятого населення, що мають додаткові гарантії у сприянні у 
працевлаштуванню. 

За рахунок виплати допомоги по безробіттю одноразово власну справу започаткували 14 
безробітних. Протягом 2016 року професійне навчання проходили 169 безробітних. Рівень 
працевлаштування після закінчення профнавчання склав 100,0%.У громадських та інших 
роботах тимчасового характеру взяли участь 283 безробітних. Збільшилась кількість 
поданих вакансій, за 2015 рік-1472 вакансій, за 2016 рік-1849. Збільшилась кількість 
роботодавців, які подали службі зайнятості інформацію про наявність вакансій (2015р.-277, 
2016р.-287), рівень укомплектування вакансій зменшився з 98,2% до 97,5%. 

Протягом 2016 року в службі зайнятості профорієнтаційними послугами скористались 3711 
чол. в т.ч. 877 безробітних.Всього надано 8785 послуг, в т.ч. 5570 профінформаційних, 
3209 профконсультаційних послуг та 6- по профвідбору. 

Також було проведено 350 семінарів з незайнятим населенням, в яких взяли участь 4020 
осіб. Одночасно, проведено 34 профорієнтаційних (уроків)  семінарів з у учнівською 
молоддю, в яких взяли участь 644 учні. 

 

Інвестиційна діяльність 

Капітальні інвестиції в м. Яремче з розрахунку на одну особу набагато більші, ніж в 
середньому по Івано-Франківській області. 

За 9 місяців 2016 року обсяг капітальних інвестицій склав 339 608 тис.грн,  що на 233 527 
тис.грн більше відповідного періоду 2015 року. На одну особу освоєно інвестицій на суму 15 
020 гривень. 

Обсяг експорту товарів за 9 місяців 2016 року склав 632,9 тис.дол.США або 53,2% до 
попереднього року.  

Основними інвесторами залишаються нерезиденти з Польщі, Канади та Кіпру, на які 
припадає 95,1% іноземного капіталу. Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних 
інвесторів є підприємства з тимчасового розміщування й організації харчування та 
будівельної діяльності, де зосереджено майже 96% іноземного капіталу. 

 

Туристична галузь 

Туристична галузь Яремчанщини є стратегічним напрямком розвитку регіону, важливим 
чинником динамічного збільшення надходження до бюджету, істотного позитивного впливу 
на стан справ у багатьох галузях економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво тощо). 
Туризм у Яремчанському регіоні сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку 
ринкових відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої 
природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги. 
Яремчанщина має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та в’їзного 
туризму. 

Виходячи з наявних можливостей для розвитку туризму, зумовлених природними, історико-
культурними, етнографічними особливостями, у регіоні розвиваються різноманітні види 
туризму, серед яких пріоритетними є гірськолижний, пішохідний, велосипедний, кінний, 
водний (рафтинг), оздоровчий, культурно-пізнавальний, екскурсійний та ін. Яремчанський 
регіон – це популярний туристичний центр як зимового, так і літнього відпочинку. 

Станом на 01.01.2017 року на території Яремчанської міської ради функціонує 95 готелів та 
рекреаційних закладів, 604 садиби зеленого туризму. Сьогодні Яремче позиціонує себе як 
сприятливе місце для ділового туризму. На території Яремчанської міської ради функціонує 
22 готелі, у яких є конференц-зали, призначені для проведення конференцій, круглих столів, 
семінарів. 
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За рік територію Яремчанського регіону відвідує близько 1 млн. осіб. За 2016 рік 
Яремчанщину відвідали 1 млн.354 тис.осіб, що на 16 % більше минулого року.  

У регіоні функціонує дванадцять туристичних організацій: «Перлина Карпат», «Гуцульські 
мандри», «Карпати Travel», «Sun Day», «Файно Тур», «Гостинні Карпати», «Лігал Експерт 
Груп», «Гуцульські Карпати», «Яр-Карпати», «100 стежин», «Гуцульський край», «Легенди 
Карпат». Основними видами діяльності турагентів та туроператорів є організація пішохідних 
та автобусних екскурсій, кінних та велосипедних прогулянок, туристичних походів, трансфер 
та поселення. 

Окрім того, на території Яремчанської міської ради функціонують інформаційні центри: 
Екотуристичний візит-центр у м. Яремче, Туристично-інформаційний центр в с. Татарів, 
Агентство туристичної інформації «Оберіг» у смт. Ворохта. 

На території Карпатського національного природного парку функціонують об'єкти туристичної 
діяльності: Еко-туристичний візит-центр з експонатами природних об’єктів та атрибутами 
традиційного гуцульського побуту (м. Яремче), ентомологічний науково-дослідний розплідник 
(с. Микуличин), вольєрне господарство з центром реабілітації диких тварин, екологічний 
босоногий маршрут «Ведмежа стежка» (м. Яремче), науково-дослідний розплідник з 
відтворення рідкісних видів тварин (урочище Женець), дерев'яна пішохідна променада 
вздовж оліготрофного болота «Рудяк» з унікальними видами рослин, інформаційно-
туристичні пункти на маршрутах «На гору Говерла» (смт. Ворохта), «Стежка Довбуша» 
(мікрорайон Ямна), «На гору Маковиця» та «До найстарішого дерева» (м. Яремче), «На 
водоспад Гук» (ур. Женець), «На гору Хом'як» (с. Татарів). До послуг відпочиваючих 
створено мережу еколого- та науково-пізнавальних туристичних маршрутів загальною 
протяжністю 400 км; 10 рекреаційних зон та 11 місць відпочинку. 

На території Яремчанської міської ради знаходиться гірськолижний курорт «Буковель». ТК 
«Буковель» – гірськолижний курорт, який знаходиться недалеко від села Поляниця на висоті 
850-1372 метрів над рівнем моря. У сезон на курорті функціонують 16 сучасних витягів з 
загальною пропускною здатністю 34700 осіб/год. Одночасно, комфортно на схилах курорту 
можуть кататись до 15000 осіб. 

Управління туристичним сектором покладено на відділ туризму та зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому. 
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3. Обґрунтування стратегічного вибору 
Провівши низку досліджень існуючого стану території Яремчанської міської ради, 
опрацювавши профіль громади та на основі результатів соціологічних досліджень були 
запропоновані стратегічні напрямки розвитку туризму на території Яремчанської міської 
ради. 

На засіданнях робочих груп та базуючись на попередніх напрацюваннях було визначено 
стратегічне бачення Яремчанщини та її місія, що описані нижче. 

 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

 

У 2027 році Яремчанщина це: 

 

 Підприємливий край гуцульських традицій в екологічно чистому середовищі, що 
оздоровлює, надихає та розвивається, примножуючи переваги регіону, а не 
виснажуючи їх, зі збереженою автентичною культурою та духовністю, при цьому є 
економічно успішним та сприяє іншим відчути себе частиною природи й світу 

 Найпопулярніший цілорічний екологічний курорт Східної Європи 

 Найбільший в Українських Карпатах центр ділового туризму 

 

 

Місія Яремчанщини: 

 Курорт на Гуцульщині у верхів’ях Пруту з водоспадом Пробій та історичними 
віадуками та тунелями, де поєднуються клімат, висота над рівнем моря, іонізоване 
повітря та особливо цінні лісові екосистеми, які здійснюють цілющий вплив на 
здоров’я людини; 

 Центр ділового, сімейного та активного туризму в Українських Карпатах; 

 Центр підготовки професійних спортсменів в гірських умовах; 

 Найбільший гірськолижний комплекс України 

 

 

Результати аналізу SWOT 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Наявність цінних природних територій та 
Карпатського національного природного парку  

2. Розташування курорту «Буковель» на 
території регіону 

3. Сильні позиції брендів «Буковель», «Яремче» 
(словесний бренд) та «Гуцульщина» 
(словесний бренд) у національному контексті  

4. Сприятливі кліматичні умови для туризму й 
розвитку кліматичного курорту 

5. Велика кількість різноманітних туристичних 
об’єктів  

6. Культурно-етнографічні особливості 
Гуцульщини зі збереженими традиціями, 
звичаями та обрядами, народними майстрами 
автентичних ремесел, своєрідна архітектура 

7. Існуюча туристична інфраструктура (кількісний 
аспект) 

8. Широкий сезон для туризму (близько 10 

1. Відсутність єдиного й узгодженого бачення 

розвитку туризму в регіоні та профільної 

стратегії 

2. Поганий стан автомобільних доріг різного 

значення і підпорядкування 

3. Не оптимізоване залізничне сполучення з 

регіонами України 

4. Неналежне сполучення між населеними 

пунктами регіону 

5. Відсутність сучасних очисних споруд та 

неефективна робота існуючих (в т.ч. зливи 

каналізаційних стоків у річки) 

6. Відсутність централізованого водопостачання 

7. Проблеми з утилізацією сміття 

8. Зношеність електричних мереж та неякісне 
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Сильні сторони Слабкі сторони 

місяців на рік)  

9. Розгалужена пропозиція для різних цільових 
груп 

10. Розвинутий сільський зелений туризм 

11. Територіальна близькість до кордонів з ЄС та 
участь у європейських транскордонних 
програмах 

електропостачання 

9. Недосконала система навігації, знакування та 

маркування  

10. Неналежний стан облаштування туристичних 

об’єктів 

11. Відсутність пішохідних прогулянкових зон, 

місць масового відпочинку, брак атракцій та 

розваг (за винятком Буковелю) 

12. Брак закладів швидкого харчування 

13. Відсутність підготовлених ділянок (пропозицій) 

для інвесторів  

14. Відсутність системи підготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів туристичної сфери 

15. Відсутність належного маркетингу території 

(бренду, промоції, ТІЦ, інформації про 

територію і т.п.) 

16. Відсутність взаємодії і довіри між владою 

громадою та бізнесом 

 

Можливості Загрози 

1. Збільшення місцевих бюджетів завдяки 

децентралізації та об’єднанню громад 

2. Відродження регіону, як базового для 

підготовки спортсменів  

3. Надання МОК можливості проведення 

юнацьких олімпійських ігор  

4. Збільшення території КНПП та залучення її до 

рекреації і туризму 

5. Відновлення роботи залізничної станції в 

с. Татарів  

6. Покращення стану поверхневих вод регіону 

через басейнову раду. 

7. Відкриття у Верховинському районі митного 

переходу з ЄС 

8. Зменшення податкового навантаження, що 

сприяло б розвитку мікро підприємництва 

9. Вступ в дію угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом 

1. Продовження військових дій на Сході України 

2. Економічна нестабільність, спад економіки в 

країні 

3. Незахищеність права власності та низький 

рівень верховенства права 

4. Відсутність доступного кредитування 

5. Фізичне, соціальне та психологічне 

перевантаження регіону через зростання 

кількості туристів  

6. Надмірне використання природних ресурсів (в 

т.ч. вирубки лісів, вивіз каменю з річок і т.п.) 

7. Зміна клімату і пов’язані з цим фактори 

(обміління рік, зменшення зимового сезону, 

природні катаклізми) 

8. Будівництво нової дороги до Буковелю в обхід 

Яремче 

9. Зростання конкуренції на регіональному, 

національному та міжнародному рівнях 
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Сектор «Порівняльні переваги». Тип стратегії – агресивна, наступальна. 
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Аналіз у секторі «Порівняльні переваги» 

Найважливішими сильними сторонами міста Яремче є його унікальні природні ресурси: 
цілюще повітря та водні джерела, наявність найвищих гір Українських Карпат: гг. Говерла, 
Піп Іван, Петрос, озеро "Несамовите", водоспади "Пробій", "Женець" тощо; розвинена 
природоохоронна мережа (Карпатський національний природний парк), багаторічний 
інформаційний зв’язок з громадами інших міст, а також його транспортна доступність, що є 
чудовою базою для розвитку нового перспективного напрямку регіональної політики – 
комплексного спортивно-оздоровчого. Зокрема, першими кроками до цього стане надання 
МОК можливості проведення юнацьких олімпійських ігор, відновлення роботи спортивного 
комплексу, а в подальшому й відродження регіону як базового з підготовки спортсменів 
збірної України, а відтак сприятиме позиціонуванню міста як важливого центру не лише 
рекреаційної, туристичної, але й культурно-освітньої діяльності. 

Надзвичайно важливе значення для розвитку міста безперечно має туристична 
інфраструктура (широка мережа готельно-ресторанних комплексів, Буковель), велика 
кількість різноманітних туристичних об’єктів, можливість залучати туристів у зимовий 
(лижний відпочинок) і літній (екскурсії, походи в гори, активний відпочинок) періоди, постійне 
покращення рівня послуг, розвинутий сільський зелений туризм, а також багата культурно-
етнографічна спадщина зі збереженими народними традиціями, автентичними народними 
майстрами тощо, розвинений тур «Сакральна Гуцульщина», а окрім того надлишок трудових 
ресурсів, які можуть бути задіяні у туристичній сфері, а також цінова доступність для різних 
категорій туристів. Новий поштовх для розвитку туристичної індустрії міста й регіону в 
цілому, як і покращення якості туристичних послуг надасть децентралізація з об’єднанням 
територіальних громад, що сприятиме зростанню місцевих бюджетів, а також розширення 
мережі туристичних об’єктів шляхом залучення до рекреації існуючого Карпатського 
національного природного парку. 

Оскільки регіон територіально входить в Європейські транскордонні програми, то реалізація 
таких можливостей як: встановлення безвізового режиму з Європейським союзом, відкриття 
прямого митного переходу з ЄС сприятиме залученню іноземних інвестицій для розвитку 
міста та налагодженню міжнародної співпраці. 
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Сектор «Виклики». Тип стратегії – динамічна, конкурентна. 
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Аналіз у секторі «Виклики» 

Водночас вагомими перешкодами для ефективного функціонування міста як центру 
туристичної індустрії Карпатського регіону визначено відсутність єдиної стратегії його 
розвитку, ефективної системи підготовки кадрів в туристичній сфері, а відтак недостатньо 
кваліфікований рівень екскурсоводів, одноманітність туристичних послуг, недостатність 
атракцій, розваг, які б приваблювали туристів (за винятком Буковелю), слабка маркетингова 
промоція регіону, в т.ч. через мережу Інтернет, відсутність місць для масового відпочинку, 
пішохідних прогулянкових зон, брак закладів швидкого харчування тощо.  

Крім того істотний негативний вплив на розвиток міста має низка проблем, що стосуються 
комунальної сфери: відсутність централізованого водопостачання, очисних споруд у 
більшості населених пунктів, а також неефективна робота існуючих, неконтрольоване 
відведення каналізації в річки, неналежної якості електропостачання, погано вирішене 
питання утилізації сміття, а також транспортної інфраструктури: неналежне сполучення між 
населеними пунктами, поганий стан доріг – як загальнодержавних, так і комунальних, 
відсутність фунікулерів, автостоянок тощо. 

Вирішенню низки побутових проблем сприятиме реалізація таких потенційних можливостей 
як посилення процесів децентралізації, формування «Басейнової ради», діяльність якої буде 
спрямована на контроль стану поверхневих вод та покращення їх якості, відновлення роботи 
залізничної станції в с. Татарів, що матиме позитивний вплив на транспортну доступність 
міста та ін. 

Надзвичайно позитивним моментом для розвитку Яремчанщини стане розбудова спортивної 
інфраструктури та можлива перспектива її утвердження на міжнародному рівні внаслідок 
посилення процесів євроінтеграції. 

 



Стратегія розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на період до 2027 року 

23 

 
Сектор «Ризики». Тип стратегії – оборонна. 
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Аналіз у секторі «Ризики» 

Недосконалість функціонування туристичної галузі міста надає неабиякі підстави для 
дискредитації Яремчанщини зі сторони туристичних регіонів-конкурентів і, як наслідок, це 
зменшує його популярність та фінансовий ресурс. 

Окрім того, погіршення економічного становища міста може бути спровоковане 
загальнополітичними чинниками: занепадом економіки, падінням національної валюти, 
недостатньою увагою до малого підприємництва з боку Держави. 

Що стосується унікальних природних багатств Яремчанщини, які відіграють вирішальне 
значення для його розвитку, то вони дедалі більше піддаються негативному впливу як 
природних чинників: зміна клімату, зменшення терміну зимового сезону, обміління річок, так і 
антропогенних причин, а саме: продовження практики надмірної експлуатації природних 
ресурсів через вирубку лісів, вивіз матеріалу з річок тощо. 

З огляду на зазначені проблеми політика місцевих органів влади має бути спрямована на 
усунення та мінімізацію основних ризиків, які мають вплив на місто. 
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4. Стратегічні напрями розвитку туризму на 
території Яремчанської міської ради 

Розвиток туризму на будь-якій території залежить від кількох головних елементів: наявних 
туристичних ресурсів, доступності до них, інфраструктури, людського фактору та організації 
управління туристичним потенціалом. 

Виявлені під час аналізу стану туристичної галузі Яремчанського регіону проблеми 
показують не до кінця ідентифіковані туристичні продукти регіону та слабку їх промоцію, 
прикладом якої є відсутність Яремчанського регіону на профільних виставках в Україні та за 
кордоном, а також відсутність туристично-інформаційного центру.  

На даний час туристичний потік у регіоні є значною мірою згенерованим завдяки курорту 
«Буковель». Попри те, що туристичний рух має найвищі показники в Івано-Франківській 
області і є одним з найвищих в Україні, комунікації з регіоном мають певні труднощі в 
логістиці та якості автомобільних шляхів. Наявна як туристична, так і загалом комунальна 
інфраструктура є застарілою. Особливо це стосується міських мереж водопостачання і 
водовідведення, електричних мереж, системи поводження з твердими побутовими 
відходами. 

Зростаючий потік і поява нових закладів з обслуговування туристів вимагає і постійного 
підвищення якості надання послуг. 

Для успішного розвитку туризму Яремчанського регіону основні стратегічні напрями 
розподіляються за трьома видами: 

 Розвиток територіальних туристичних продуктів та промоція  

 Розвиток інфраструктури й комунікацій 

 Розвиток кадрового потенціалу туристичної сфери 
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4.1. Стратегічний напрям А. Розвиток територіальних туристичних 
продуктів і промоція 

Створення територіальних туристичних продуктів дозволить виділити окремі види туризму та 
відпочинку, відобразити найбільш характерні та важливі для розвитку туризму існуючі й 
перспективні території та об’єкти, зрозуміти цільові групи користувачів послуг по кожному 
виду туризму, а також визначити елементи туристичної інфраструктури – їх наявність, 
готовність до обслуговування, потреби. Така ідентифікація дозволить і більш раціонально 
промувати притаманні регіону основні туристичні продукти, а також більш ефективно їх 
розвивати в подальшому для збільшення кількості туристів по певних видах туризму, 
розширенні меж туристичного сезону, а також до залучення нових підприємців та інвесторів. 

 

Стратегічні проблеми 

 Відсутність чіткої ідентифікації туристичних продуктів регіону та їх 
позиціонування на туристичному ринку 

 Недовикористання можливостей для розвитку 

 Недосконала туристична та комунальна інфраструктура, в т.ч. благоустрій  

 Відсутність маркетингової стратегії 

 Немає візуальної впізнаваності Яремчанщини (в т.ч. туристичного бренду) 

 Відсутній регіональний туристично-інформаційний центр (ТІЦ) 

 Відсутня система просування туристичних можливостей регіону на вітчизняному 
та міжнародному ринках 
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Стратегічний напрям А. Розвиток територіальних туристичних продуктів і промоція 

А 1. Розвиток окремих видів туризму та туристичних продуктів 

А 1.1. Подієвий та діловий туризм 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.1.1.1 Створення проектної 
групи, ідентифікація 
цільових груп та 
необхідної 
інфраструктури 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 

- ідентифіковано цільові групи для 
подієвого та ділового туризму 

- визначено стан необхідної 
інфраструктури: наявність, готовність, 
потреби 

- сформовано план пріоритетності із 
впорядкування існуючої та створенні нової 
інфраструктури для ділового та подієвого 
туризму 

А.1.1.2 Залучення івент-агентств, 
туроператорів та інших 
компаній до формування 
календаря подій і заходів 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

1 місяць 
(щорічно) 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- створено перелік івент-агентств, 
туроператорів та компаній, задіяних у 
сфері ділового та подієвого туризму 

- проведено зустрічі з івент-агентствами, 
туроператорами та компаніями, задіяними 
у туризмі для формування календаря 
тематичних подій і заходів 

- створено календар подій і заходів 

- проведено презентацію календаря подій і 
заходів 

А.1.1.3 Впорядкування необхідної 
інфраструктури для 
даного туристичного 
продукту та цільових груп 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено робочу зустріч з підприємцями 
і компаніями, що працюють у діловому та 
подієвому туризмі з метою окреслення 
завдань по розвитку інфраструктури, 
визначенню переліку об’єктів, пошуку 
потенційних партнерів чи інвесторів 

- визначено відповідальних за відновлення 
або створення кожного з елементів 
інфраструктури 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

- відновлено й створено всі передбачені 
елементи інфраструктури згідно з планом 
пріоритетності 

- проведено підсумкову презентацію про 
стан реалізації заходів з впорядкування 
інфраструктури 

А.1.1.4 Проведення навчань для 
персоналу, який працює в 
сегменті ділового та 
подієвого туризму 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

Щорічно (два 

рази – навесні 
та восени) 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- складено план і тематики навчальних 
програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних 
тренінгів на рік 

А.1.1.5 Збір інформаційних 
матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту. 
Створення 
маркетингового плану 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

2 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості ділового та 
подієвого туризму Яремчанщини 

- створено набір промоційних матеріалів 

- створено й затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.1.6 Промоція ділового та 
подієвого туризму в 
Україні й за кордоном. 
Залучення 
спеціалізованих 
туроператорів та інших 
компаній 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

Щорічно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- онлайн та офлайн подача інформації про 
можливості ділового й подієвого туризму 
Яремчанщини, календар подій та заходів, 
існуючу інфраструктуру (в т.ч. у 
туристично-інформаційних центрах та на 
сайтах туристичної інформації) 

- проведено два промо- та інфотури для 
ЗМІ, івент-компаній та туроператорів 

- представлено можливості ділового та 
подієвого туризму Яремчанщини на 
вітчизняних і закордонних туристичних 
виставках та форумах (мінімум 2 виставки 
в Україні та 1 закордонна) 

А.1.1.7 Підготовка інвестиційних 
проектів та їх 
представлення 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Відділ 
туризму та 
зовнішніх 
зв’язків 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформації про них на 
тематичних медіа-ресурсах 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

міськвиконком
у, Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

- проведено презентації інвестиційних 
проектів для представників бізнесу на 
інвестиційних заходах в Україні та за 
кордоном 

 

А 1.2. Лікувально-оздоровчий та рекреаційний туризм 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.1.2.1 Створення проектної 
групи, ідентифікація 
цільових груп та 
необхідної 
інфраструктури 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

3 місяці 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 

- ідентифіковано можливі цільові групи для 
лікувально-оздоровчого та рекреаційного 
туризму в регіоні 

- визначено стан необхідної 
інфраструктури: наявність, готовність, 
пріоритетність і потребу в реставрації чи 
створенні 

А.1.2.2 Вивчення сучасних 
тенденцій розвитку 
лікувально-оздоровчого 
та рекреаційного 
туризму у світі та 
створення 
спеціалізованих 
програм оздоровлення  

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

6 місяців Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено міжнародну конференцію на 
тему лікувально-оздоровчого та 
рекреаційного туризму, в т.ч. Яремчанщини  

- створено туристичні продукти – проекти 
спеціалізованих пропозицій лікувально-
оздоровчого та рекреаційного туризму 

А.1.2.3 Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
даних цільових груп 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено робочу зустріч з підприємцями 
і профільними закладами лікувально-
оздоровчого та рекреаційного сегменту 
регіону з метою окреслення завдань по 
розвитку інфраструктури, визначенню 
переліку об’єктів, залученні потенційних 
партнерів чи інвесторів 

- визначено відповідальних за відновлення 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

та створення кожного з елементів 
інфраструктури 

- відновлено й створено всі передбачені 
елементи інфраструктури 

- проведено підсумкову презентацію про 
стан реалізації заходів із впорядкування 
необхідної інфраструктури 

А.1.2.4 Облаштування 
рекреаційних зон біля 
природних джерел 
Яремчанщини 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

КНПП; відділ 
туризму та 
зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконком
у 

1 рік (1-4 
квартали 2018 
р.) 

КНПП, міський 
та обласний 
бюджети, 
грантові кошти, 
приватні 
підприємці 

Комплексне облаштування 5 бюветів, 
видання 5 тис. буклетів; виготовлення 1 
промо-ролика; поширено інформацію в ЗМІ 

А.1.2.5 Будівництво 
апітерапевтичного 
будиночка на території 
ентомологічного 
науково-дослідного 
розплідника 
Карпатського 
національного 
природного парку 

КНПП Відділ 
містобудуван-
ня, архітек-
тури,будівни-
цтва та ЖКГ 
міськвиконком
у; відділ 
туризму та 
зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконком
у 

1 рік (1-4 
квартали 2018 
р.) 

КНПП, міський 
та обласний 
бюджети, 
грантові кошти, 
приватні 
підприємці 

Встановлення обладнаного 
апітерапевтичного будиночка; видання 1 
тис. буклетів; виготовлення 1 промо-
ролика; поширено інформацію в ЗМІ 

А.1.2.6 Проведення навчань 
для персоналу, який 
працює в сегменті 
лікувально-оздоровчого 
та рекреаційного 
туризму 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

Щорічно (два 

рази – навесні 
та восени) 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- складено план і тематику навчальних 
програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних 
тренінгів на рік 

А.1.2.7 Збір інформаційних 
матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту. 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

2 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості лікувально-
оздоровчого та рекреаційного туризму 
Яремчанщини 

- створено набір промоційних матеріалів  
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Створення 
маркетингового плану 

- створено і затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.2.8 Промоція лікувально-
оздоровчого та 
рекреаційного туризму в 
Україні й за кордоном. 
Залучення 
спеціалізованих 
туроператорів та інших 
компаній 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

Щорічно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- онлайн та офлайн подача інформації про 
можливості лікувально-оздоровчого та 
рекреаційного туризму Яремчанщини, 
існуючу інфраструктуру (в т.ч. у 
туристично-інформаційних центрах та на 
сайтах туристичної інформації) 

- проведено два промо- та інфотури для 
ЗМІ та туроператорів 

- представлено можливості лікувально-
оздоровчого та рекреаційного туризму 
Яремчанщини на вітчизняних і закордонних 
туристичних виставках та форумах 
(мінімум 2 виставки в Україні та 1 
закордонна) 

А.1.2.9 Підготовка 
інвестиційних проектів 
та їх представлення 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Відділ 
туризму та 
зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконком
у, Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформації про них на 
тематичних медіа-ресурсах  

- проведено презентації інвестиційних 
проектів для представників бізнесу на 
інвестиційних заходах в Україні та за 
кордоном  

 

А 1.3. Етнокультурний туризм 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.1.3.1 Створення проектної 
групи, ідентифікація 
цільових груп та 
необхідної 
інфраструктури 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
музеї, КНПП, 
Товариство 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 

- ідентифіковано можливі цільові групи для 
етнокультурного туризму в регіоні 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

«Гуцульщина» - визначено стан необхідної 
інфраструктури: наявність, готовність, 
пріоритетність і потребу в реставрації чи 
створенні 

А.1.3.2 Вивчення сучасних 
тенденцій розвитку 
етнокультурного туризму 
у світі. Створення 
різноманітних 
спеціалізованих 
програм, тематичних 
продуктів (етномузеї, 
етнокухня, 
етнопродукти, майстер-
класи та ін.) 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
музеї, КНПП, 
Товариство 
«Гуцульщина» 

6 місяців Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено міжнародну конференцію на 
тему етнокультурного туризму, в т.ч. 
Яремчанщини  

- створено туристичні продукти – проекти 
спеціалізованих пропозицій 
етнокультурного туризму 

А.1.3.3 Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
даних цільових груп 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
музеї, КНПП, 
Товариство 
«Гуцульщина» 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено робочу зустріч з підприємцями 
й профільними закладами сегменту 
етнокультурного туризму регіону з метою 
окреслення завдань по розвитку 
інфраструктури, визначенню переліку 
об’єктів, залученні потенційних партнерів 
чи інвесторів 

- визначено відповідальних за відновлення 
та створення кожного з елементів 
інфраструктури 

- відновлено й створено всі передбачені 
елементи інфраструктури 

- проведено підсумкову презентацію про 
стан реалізації заходів із впорядкування 
необхідної інфраструктури 

А.1.3.4 Проведення навчань 
для персоналу, який 
працює в сегменті 
етнокультурного туризму 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
музеї, КНПП, 
Товариство 
«Гуцульщина» 

Щорічно (два 

рази – навесні 

та восени) 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- складено план і тематику навчальних 
програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних 
тренінгів на рік 

А.1.3.5 Збір інформаційних Відділ туризму та Туристичні 2 місяці Місцевий - зібрано архів тематичних інформаційних 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту. 
Створення 
маркетингового плану 

зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

фірми, гіди, 
музеї, КНПП, 
Товариство 
«Гуцульщина» 

бюджет, кошти 
підприємців 

матеріалів про можливості етнокультурного 
туризму Яремчанщини 

- створено набір промоційних матеріалів  

- створено й затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.3.6 Промоція 
етнокультурного 
туризму в Україні й за 
кордоном. Залучення 
спеціалізованих 
туроператорів та інших 
компаній 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
музеї, КНПП, 
Товариство 
«Гуцульщина» 

Щорічно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- онлайн та офлайн подача інформації про 
можливості етнокультурного туризму 
Яремчанщини, існуючу інфраструктуру (в 
т.ч. у туристично-інформаційних центрах та 
на сайтах туристичної інформації) 

- проведено два промо- та інфотури для 
ЗМІ та туроператорів 

- представлено можливості 
етнокультурного туризму Яремчанщини на 
вітчизняних і закордонних туристичних 
виставках та форумах (мінімум 2 виставки 
в Україні та 1 закордонна) 

А.1.3.7 Підготовка інвестиційних 
проектів та їх 
представлення 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Відділ 
туризму та 
зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконком
у, туристичні 
фірми, гіди, 
музеї, КНПП, 
Товариство 
«Гуцульщина» 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформацію про них на 
тематичних медіа-ресурсах  

- проведено презентації інвестиційних 
проектів для представників бізнесу на 
інвестиційних заходах в Україні та за 
кордоном 

А 1.4. Активний туризм 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.1.4.1 Створення проектної 
групи, ідентифікація 
цільових груп та 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 

Туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

необхідної 
інфраструктури 

міськвиконкому КНПП, пункти 
прокату, об’єкти 
активного 
відпочинку 

грантові кошти - ідентифіковано можливі цільові групи для 
активного туризму в регіоні 

- визначено стан необхідної 
інфраструктури: наявність, готовність, 
пріоритетність і потребу у реставрації чи 
створенні 

А.1.4.2 Вивчення сучасних 
тенденцій розвитку 
активного туризму і 
відпочинку у світі. 
Створення 
конкурентоздатних 
тематичних продуктів по 
різних видах активного 
туризму, в т.ч. у 
співпраці з КНПП та 
рятувальними службами 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
КНПП, пункти 
прокату, об’єкти 
активного 
відпочинку 

6 місяців Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено міжнародну конференцію на 
тему активного туризму в Карпатах, в т.ч. 
Яремчанщини  

- створено туристичні продукти – проекти 
спеціалізованих пропозицій активного 
туризму 

А.1.4.3 Інтеграція існуючих 
маршрутів та 
інфраструктури КНПП в 
туристичну сферу 
Яремчанщини 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
пункти прокату, 
об’єкти 
активного 
відпочинку 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
КНПП, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- формування єдиного каталогу маршрутів 
та об’єктів активного туризму та 
інфраструктури всього Яремчанського 
регіону 

А.1.4.4 Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
даних цільових груп 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
КНПП, пункти 
прокату, об’єкти 
активного 
відпочинку 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено робочу зустріч з підприємцями 
і профільними закладами активного 
туризму регіону з метою окреслення 
завдань по розвитку інфраструктури, 
визначенню переліку об’єктів, залученні 
потенційних партнерів чи інвесторів 

- визначено відповідальних за відновлення 
та створення кожного з елементів 
інфраструктури 

- відновлено й створено всі передбачені 
елементи інфраструктури 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

- проведено підсумкову презентацію про 
стан реалізації заходів із впорядкування 
необхідної інфраструктури 

А.1.4.5 Проведення навчань з 
безпеки та якості послуг 
для персоналу, який 
працює в сегменті 
активного туризму 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
КНПП, пункти 
прокату, об’єкти 
активного 
відпочинку 

Щорічно (два 

рази – навесні 
та восени) 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- складено план і тематику навчальних 
програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних 
тренінгів на рік 

А.1.4.6 Збір інформаційних 
матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту. 
Створення 
маркетингового плану 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
КНПП, пункти 
прокату, об’єкти 
активного 
відпочинку 

2 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості активного 
туризму Яремчанщини 

- створено набір промоційних матеріалів  

- створено й затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.4.7 Промоція активного 
туризму в Україні й за 
кордоном. Залучення 
спеціалізованих 
туроператорів та інших 
компаній 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
КНПП, пункти 
прокату, об’єкти 
активного 
відпочинку 

Щорічно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- онлайн та офлайн подача інформації про 
можливості активного туризму 
Яремчанщини, існуючу інфраструктуру (в 
т.ч. у туристично-інформаційних центрах та 
на сайтах туристичної інформації) 

- проведено два промо- та інфотури для 
ЗМІ та туроператорів 

- представлено можливості активного 
туризму Яремчанщини на вітчизняних і 
закордонних туристичних виставках та 
форумах (мінімум 2 виставки в Україні та 1 
закордонна) 

А.1.4.8 Підготовка інвестиційних 
проектів і їх 
представлення 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформацію про них на 
тематичних медіа-ресурсах 

- проведено презентації інвестиційних 
проектів для представників бізнесу на 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

КНПП, пункти 
прокату, об’єкти 
активного 
відпочинку 

інвестиційних заходах в Україні та за 
кордоном  

 

А 1.5. Гірськолижний туризм 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.1.5.1 Створення проектної 
групи, ідентифікація 
цільових груп та 
необхідної 
інфраструктури 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Представники 
ГК «Буковель», 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
фірми, 
рятувальники, 
пункти прокату 

3 місяці 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 

- ідентифіковано можливі цільові групи для 
гірськолижного туризму в регіоні 

- визначено стан необхідної 
інфраструктури: наявність, готовність, 
пріоритетність і потребу у реставрації чи 
створенні 

А.1.5.2 Вивчення сучасних 
тенденцій розвитку 
гірськолижного 
відпочинку та лижного 
туризму у світі. 
Створення 
конкурентоздатних 
тематичних продуктів по 
різних їх видах, в т.ч. у 
співпраці з 
рятувальними службами 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Представники 
ГК «Буковель», 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
фірми, 
рятувальники, 
пункти прокату 

6 місяців Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено міжнародну конференцію на 
тему гірськолижного туризму в Карпатах, в 
т.ч. на Яремчанщині  

- створено туристичні продукти – проекти 
спеціалізованих пропозицій гірськолижного 
туризму 

А.1.5.3 Інтеграція існуючих 
маршрутів та 
інфраструктури КНПП з 
іншими туристичними 
маршрутами 
Яремчанщини 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Представники 
ГК «Буковель», 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
КНПП, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- формування єдиного каталогу маршрутів 
та об’єктів гірськолижного туризму та 
інфраструктури всього Яремчанського 
регіону 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

фірми, 
рятувальники, 
пункти прокату 

А.1.5.4 Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
даних цільових груп. 
Забезпечення 
належного рівня безпеки 
на маршрутах (в т.ч. 
інформування, 
знакування та 
маркування) 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Представники 
ГК «Буковель», 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
фірми, 
рятувальники, 
пункти прокату 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено робочу зустріч з підприємцями 
й профільними закладами гірськолижного 
туризму регіону з метою окреслення 
завдань по розвитку інфраструктури, 
визначенню переліку об’єктів, залученні 
потенційних партнерів чи інвесторів 

- визначено відповідальних за відновлення 
та створення кожного з елементів 
інфраструктури 

- відновлено й створено всі передбачені 
елементи інфраструктури 

- проведено підсумкову презентацію про 
стан реалізації заходів із впорядкування 
необхідної інфраструктури 

А.1.5.5 Проведення навчань з 
безпеки та якості послуг 
для персоналу, який 
працює в сегменті 
активного туризму 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Представники 
ГК «Буковель», 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
фірми, 
рятувальники, 
пункти прокату 

Щорічно (два 

рази – навесні 
та восени) 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- складено план і тематику навчальних 
програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних 
тренінгів на рік 

А.1.5.6 Збір інформаційних 
(текстових, графічних, 
аудіо, відео) матеріалів 
та створення на їх 
основі друкованого та 
цифрового промоційного 
контенту. Створення 
маркетингового плану 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Представники 
ГК «Буковель», 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
фірми, 
рятувальники, 
пункти прокату 

2 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості гірськолижного 
туризму Яремчанщини 

- створено набір промоційних матеріалів  

- створено й затверджено тематичний 
маркетинговий план 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.1.5.7 Промоція 
гірськолижного 
відпочинку та туризму в 
Україні й за кордоном. 
Залучення 
спеціалізованих 
туроператорів та інших 
компаній 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Представники 
ГК «Буковель», 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
фірми, 
рятувальники, 
пункти прокату 

Щорічно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- онлайн та офлайн подача інформації про 
можливості гірськолижного туризму 
Яремчанщини, існуючу інфраструктуру (в 
т.ч. у туристично-інформаційних центрах та 
на сайтах туристичної інформації) 

- проведено два промо- та інфотури для 
ЗМІ та туроператорів 

- представлено можливості гірськолижного 
туризму Яремчанщини на вітчизняних і 
закордонних туристичних виставках та 
форумах (мінімум 2 виставки в Україні та 1 
закордонна) 

А.1.5.8 Підготовка інвестиційних 
проектів і їх 
представлення 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
представники 
ГК «Буковель», 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
фірми, 
рятувальники, 
пункти прокату 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформацію про них на 
тематичних медіа-ресурсах  

- проведено презентації інвестиційних 
проектів для представників бізнесу на 
інвестиційних заходах в Україні та за 
кордоном  

 

А 1.6. Екотуризм 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.1.6.1 Створення спільної з 
КНПП проектної групи, 
ідентифікація цільових 
груп та необхідної 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 

3 місяці Місцевий 
бюджет, КНПП, 
кошти 
підприємців, 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 

- ідентифіковано можливі цільові групи для 
екотуризму в регіоні 



Стратегія розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на період до 2027 року 

40 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

інфраструктури  пункти прокату грантові кошти - визначено стан необхідної 
інфраструктури: наявність, готовність, 
пріоритетність і потребу у реставрації чи 
створенні 

А.1.6.2 Вивчення сучасних 
тенденцій розвитку 
екотуризму у світі. 
Створення 
конкурентоздатних 
тематичних продуктів 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
пункти прокату 

6 місяців Місцевий 
бюджет, КНПП, 
кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено міжнародну конференцію на 
тему екотуризму в Карпатах, в т.ч. на 
Яремчанщині  

- створено туристичні продукти – проекти 
спеціалізованих пропозицій екотуризму 

А.1.6.3 Інтеграція існуючих 
об’єктів, маршрутів, 
екостежок та 
інфраструктури КНПП з 
іншими можливими 
екотуристичними 
маршрутами 
Яремчанщини 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
пункти прокату 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
КНПП, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- формування єдиного каталогу маршрутів 
та об’єктів екотуризму та інфраструктури 
всього Яремчанського регіону 

А.1.6.4 Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
цільових груп. 
Забезпечення 
належного рівня безпеки 
на маршрутах (в т.ч. 
інформування, 
знакування та 
маркування) 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
пункти прокату 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено робочу зустріч з підприємцями 
і профільними закладами екотуризму 
регіону з метою окреслення завдань по 
розвитку інфраструктури, визначенню 
переліку об’єктів, залученні потенційних 
партнерів чи інвесторів 

- визначено відповідальних за відновлення 
та створення кожного з елементів 
інфраструктури 

- відновлено й створено всі передбачені 
елементи інфраструктури 

- проведено підсумкову презентацію про 
стан реалізації заходів із впорядкування 
необхідної інфраструктури 

А.1.6.5 Проведення навчань з 
безпеки та якості 
надання послуг для 
персоналу, який працює 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 

Щорічно (два 

рази – навесні 

та восени) 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 

- складено план і тематику навчальних 
програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

в сегменті екотуризму пункти прокату кошти тренінгів на рік 

А.1.6.6 Збір інформаційних 
матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту. 
Створення 
маркетингового плану 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
пункти прокату 

2 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості екотуризму 
Яремчанщини 

- створено набір промоційних матеріалів  

- створено й затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.6.7 Промоція екотуризму в 
Україні й за кордоном. 
Залучення 
спеціалізованих 
туроператорів та інших 
компаній 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
пункти прокату 

Щорічно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- онлайн та офлайн подача інформації про 
можливості екотуризму Яремчанщини, 
існуючу інфраструктуру (в т.ч. у 
туристично-інформаційних центрах та на 
сайтах туристичної інформації) 

- проведено два промо- та інфотури для 
ЗМІ та туроператорів 

- представлено можливості екотуризму 
Яремчанщини на вітчизняних і закордонних 
туристичних виставках та форумах 
(мінімум 2 виставки в Україні та 1 
закордонна) 

А.1.6.8 Підготовка інвестиційних 
проектів і їх 
представлення 

Відділ економіки й 
промисловості 

Відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
КНПП, 
туристичні 
фірми, гіди, 
рятувальники, 
пункти прокату 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформацію про них на 
тематичних медіа-ресурсах  

- проведено презентації інвестиційних 
проектів для представників бізнесу на 
інвестиційних заходах в Україні та за 
кордоном 

 

А 1.7. Сільський зелений туризм 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.1.7.1 Створення проектної 
групи, ідентифікація 
цільових груп та 
необхідної 
інфраструктури 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Власники садиб 
СЗТ 

3 місяці 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців-
власників СЗТ, 
грантові кошти 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 

- ідентифіковано можливі цільові групи для 
СЗТ у регіоні 

- визначено стан необхідної 
інфраструктури: наявність, готовність, 
пріоритетність і потребу у реставрації чи 
створенні 

А.1.7.2 Вивчення сучасних 
тенденцій розвитку 
сільського зеленого 
туризму у світі. 
Створення 
конкурентоздатних 
тематичних продуктів 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Власники садиб 
СЗТ 

6 місяців Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців-
власників СЗТ, 
грантові кошти 

- проведено міжнародну конференцію на 
тему СЗТ в Карпатах, в т.ч. на 
Яремчанщині  

- створено туристичні продукти – проекти 
спеціалізованих пропозицій СЗТ 

А.1.7.3 Інтеграція існуючих 
об’єктів Яремчанщини у 
профільні об’єднання (в 
регіональному, 
національному та 
міжнародному аспектах) 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Власники садиб 
СЗТ 

Протягом року Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців-
власників СЗТ, 
грантові кошти 

- включення об’єктів СЗТ Яремчанщини 
мінімум до 3 профільних об’єднань різних 
рівнів 

А.1.7.4 Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
надання якісних і 
безпечних послуг 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Власники садиб 
СЗТ 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців-
власників СЗТ, 
грантові кошти 

- проведено робочу зустріч з власниками 
садиб СЗТ з метою окреслення завдань по 
розвитку інфраструктури, визначенню 
переліку об’єктів, залученні потенційних 
партнерів чи інвесторів 

- визначено відповідальних за відновлення 
та створення кожного з елементів 
інфраструктури 

- відновлено й створено всі передбачені 
елементи інфраструктури 

- проведено підсумкову презентацію про 
стан реалізації заходів із впорядкування 
необхідної інфраструктури 

А.1.7.5 Проведення навчань з Відділ туризму та Власники садиб Щорічно (два Місцевий - складено план і тематику навчальних 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

якості надання послуг 
для власників садиб та 
персоналу, який працює 
в сегменті сільського 
зеленого туризму. 
Навчальний тур за 
кордоном. Обмін 
досвідом з іншими 
регіонами України 

зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

СЗТ рази – навесні 
та восени) 

бюджет, ДФРР, 
кошти 
підприємців-
власників СЗТ, 
грантові кошти 

програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних 
тренінгів на рік 
- проведено 2 навчальні тури (один в 
Україні та один за кордоном) 

А.1.7.6 Збір інформаційних 
матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту. 
Створення 
маркетингового плану 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Власники садиб 
СЗТ 

2 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців-
власників СЗТ, 
грантові кошти 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про СЗТ Яремчанщини 

- створено набір промоційних матеріалів  

- створено й затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.7.7 Промоція сільського 
зеленого туризму в 
Україні й за кордоном. 
Залучення 
спеціалізованих 
туроператорів та інших 
компаній 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Власники садиб 
СЗТ 

Щорічно Місцевий 
бюджет, ДФРР, 
кошти 
підприємців-
власників СЗТ, 
грантові кошти 

- онлайн та офлайн подача інформації про 
СЗТ Яремчанщини (в т.ч. у туристично-
інформаційних центрах та на сайтах 
туристичної інформації) 

- проведено два промо- та інфотури для 
ЗМІ та туроператорів 

- представлено СЗТ Яремчанщини на 
вітчизняних і закордонних туристичних 
виставках та форумах (мінімум 2 виставки 
в Україні та 1 закордонна) 

А.1.7.8 Підготовка інвестиційних 
проектів і їх 
представлення 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
власники садиб 
СЗТ 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців-
власників СЗТ, 
грантові кошти 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформацію про них на 
тематичних медіа-ресурсах 

- проведено презентації інвестиційних 
проектів для представників бізнесу на 
інвестиційних заходах в Україні та за 
кордоном  
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А 2. Промоція регіону 

А 2.1. Створення маркетингової стратегії регіону 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.2.1.1 Формування проектної 
групи з фахових 
маркетологів, знавців 
автентики й 
брендування 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Маркетингові 
фірми, 
підприємства 
регіону 

1 місяць Міський 
бюджет, 
грантові кошти 

- сформовано проектну робочу групу 

А.2.1.2 Розробка й 
затвердження 
маркетингової стратегії з 
визначеними найбільш 
ефективними 
способами промоції 
регіону. Затвердження 
бюджету на її 
впровадження 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Маркетингові 
фірми, 
підприємства 
регіону 

3 місяці Міський 
бюджет, 
грантові кошти 

- розроблено й затверджено маркетингову 
стратегію 

- затверджено бюджет з впровадження 

- проведено підсумкову презентацію щодо 
результатів маркетингової стратегії 

А.2.1.3 Впровадження 
маркетингової стратегії 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Маркетингові 
фірми, 
підприємства 
регіону 

Постійно Міський 
бюджет, кошти 
підприємців, 
грантові кошти 

- затверджено склад групи з впровадження 
маркетингової стратегії та призначено 
відповідальних за реалізацію окремих 
напрямків 

 

А 2.2. Створення туристичного бренду Яремчанщини 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.2.2.1 Формування технічного 
завдання на створення 
туристичного бренду 
Яремчанщини 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Маркетингові 
фірми, 
підприємства 
регіону  

1 місяць Міський 
бюджет, 
грантові кошти 

- сформовано технічне завдання на 
створення туристичного бренду 
Яремчащини 

А.2.2.2 Оголошення конкурсу на 
розробку бренду. Відбір 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 

Маркетингові 
фірми, 

3 місяці Міський 
бюджет, 

- проведено конкурсний відбір виконавців 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

виконавців технічного 
завдання зі створення 
туристичного бренду 
Яремчанщини 

міськвиконкому підприємства 
регіону 

грантові кошти ТЗ 

А.2.2.3 Виконання технічного 
завдання 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Маркетингові 
фірми, 
підприємства 
регіону 

3 місяці Міський 
бюджет, кошти 
місцевих 
підприємців, 
грантові кошти 

- виконано ТЗ створення бренду 

- проведено робочі консультації щодо 
обрання кінцевого варіанту 

А.2.2.4 Презентація бренду та 
механізмів його 
впровадження 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Маркетингові 
фірми, 
підприємства 
регіону 

1 місяць Міський 
бюджет, кошти 
місцевих 
підприємців, 
грантові кошти 

- проведено публічну презентацію бренду 
та механізмів його впровадження  

- описано правила використання бренду 

 

А 2.3. Онлайн та офлайн промоція регіону 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.2.3.1 Формування технічного 
завдання на створення 
рекламно-інформаційної 
продукції 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
садиби СЗТ, 
туристичні 
фірми, гіди 

1 місяць Міський 
бюджет, кошти 
спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти, 
обласний 
бюджет 

- сформовано ТЗ на створення набору 
рекламно-інформаційної продукції 

А.2.3.2 Відбір на конкурсній 
основі виконавців 
технічного завдання. 
Оголошення конкурсу на 
розробку рекламної 
продукції, сайту, 
мобільного додатку, 3-D 
турів, рекламних роликів 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
садиби СЗТ, 
туристичні 
фірми, гіди 

3 місяці 
Міський 
бюджет, кошти 
спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти, 
обласний 
бюджет 

- проведено конкурс на виконавців ТЗ 

- відібрано виконавців рекламної продукції, 
сайту, мобільного додатку, 3-D турів, 
рекламних роликів 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

А.2.3.3 Організація та 
проведення промо- та 
інфотурів 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
садиби СЗТ, 
туристичні 
фірми, гіди 

Щорічно Міський 
бюджет, кошти 
спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти, 
обласний 
бюджет 

- проведено промо- та інфотури (мінімум 
два на рік) 

А.2.3.4 Організація роботи 
туристичного стенду 
Яремчанщини на 
туристичних виставках 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
садиби СЗТ, 
туристичні 
фірми, гіди, 
пункти прокату 

Щорічно Міський 
бюджет, кошти 
спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти, 
обласний 
бюджет 

- розроблено й затверджено макет 
туристичного стенду Яремчащини  

- виготовлено туристичний стенд 

- презентовано туристичний стенд на 
профільних виставках (мінімум на двох 
щороку) 
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4.2. Стратегічний напрям Б. Розвиток інфраструктури й комунікацій 

Успішний розвиток туризму будь-якої території залежить великою мірою від доступності до 
неї та наявності інфраструктури. Доступність здійснюється завдяки комплексу комунікацій 
різними видами транспорту й зручній логістиці, а також завдяки дорожньо-транспортній 
інфраструктурі. До останньої належать шляхи сполучень, навігація на них, безпечність, точки 
сервісу й т. п. 

Варто зазначити, що вплив має не лише безпосередньо туристична інфраструктура, як 
наприклад готелі, ресторани чи пункти прокату. Прямий вплив на стан туризму має і загальна 
(комунальна) інфраструктура, насамперед електропостачання, водопостачання та 
водовідведення, поводження з ТПВ, благоустрій території, її візуальна привабливість. 

Розвиток інфраструктури потрібно здійснювати у двох аспектах – кількісному та якісному. 
Розвиток туризму завжди буде збільшувати навантаження на територію, тому стратегічні 
плани повинні передбачати адаптацію кількості різних елементів інфраструктури до 
зростання кількості населення і туристів. Те саме стосується якості, оскільки вимоги до якості 
інфраструктури у світі постійно зростають. 

Для розвитку туризму Яремчанського регіону найбільш важливими є три вектори розвитку 
інфраструктури: 

 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

 Комунальна інфраструктура й благоустрій 

 Туристична інфраструктура й комунікації 

 

Стратегічні проблеми 

 Недосконалість дорожньо-транспортної інфраструктури 

 Недосконалість комунальної інфраструктури 

 Хаотичність забудови та візуального обличчя регіону, поганий рівень 
благоустрою 

 Недостатня кількість об’єктів туристичної інфраструктури та туристичного 
сервісу 

 Мала кількість атракційних місць і територій порівняно з туристичними потоками 
(існуючими та перспективними)  
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Стратегічний напрям Б. Розвиток інфраструктури й комунікацій 

Б 1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

Б 1.1. Створення карти стану доріг і пріоритетності ремонтів 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.1.1.1 Створення карти стану 
доріг і пріоритетності 
ремонтів 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області, міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

3 місяці Місцевий бюджет - створено робочу групу 

- описано існуючий стан доріг 
Яремчанщини 

- визначено пріоритетність доріг, 
черговість їх ремонту та прокладення 
нових 

- призначено відповідальних  

Б.1.1.2 Ремонт і прокладення 
доріг згідно з ТЗ 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області 

Щорічно Обласний 
бюджет, ДФРР, 
місцевий бюджет 

- відремонтовано й прокладено ділянки 
доріг згідно з визначеними пріоритетами 

- проведено підсумковий круглий стіл 
щодо результатів покращення 
дорожнього покриття 

 

Б 1.2. Створення системи дорожньої туристичної навігації 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.1.2.1 Розробка майстер-
плану туристичної 
дорожньої навігації на 
Яремчанщині, в т.ч. 
стандартний формат 
знаків, макети знаків, 
переклад на іноземні 
мови, локалізація місць 
розташування та точні 
заміри відстаней, та ін. 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області, міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

6 місяців Обласний 
бюджет, ДФРР, 
місцевий бюджет  

- призначено відповідальних за 
створення дорожньої туристичної 
навігації 

- відібрано інформацію для 
відображення (об’єкти туристичної 
інфраструктури, атракції) 

- створено технічне завдання 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Згідно зі стандартами 
ДСТУ. 

Б.1.2.2 Погодження вигляду та 
місць розташування 
знаків з 
відповідальними 
державними органами 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області, міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

3 місяці Обласний 
бюджет, ДФРР, 
місцевий бюджет 

- погоджено місця розташування та 
вигляд дорожніх вказівників і знаків з 
державними органами 

Б.1.2.3 Виготовлення і 
встановлення знаків 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області, міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

3 місяці Обласний 
бюджет, ДФРР, 
місцевий бюджет 

- обрано виконавця робіт з 
виготовлення і встановлення знаків 

- виготовлено дорожню туристичну 
навігацію 

- встановлено дорожню навігацію 

 

Б 1.3. Створення системи менеджменту паркування 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.1.3.1 Виготовлення та 
погодження проектно-
кошторисної 
документації з 
облаштування 
паркувальних 
майданчиків біля 
туристичних атракцій 
на території 
Яремчанської міської 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

6 місяців Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- визначено місця паркувальних 
майданчиків 

- виготовлено та погоджено проектно-
кошторисну документацію 

- створено технічне завдання для 
виконавців 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

ради 

Б.1.3.2 Організація (закупівля) 
будівельних робіт 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

3 місяці Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- обрано виконавця будівельних робіт 

 

Б.1.3.3 Облаштування 
розмітки та знакування 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

6 місяців Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- збудовано паркувальні майданчики 

- облаштовано розмітку та знакування і 
вказівники згідно з ТЗ 

Б.1.3.4 Утримання 
паркувальних 
майданчиків 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

Щорічно Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- визначено критерії належного 
утримання паркувальних майданчиків 

- призначено відповідальних за 
утримання паркувальних майданчиків 

- призначено контролюючий орган за 
виконанням зобов’язань відповідальних 
за утримання паркувальних майданчиків 

 

Б 1.4. Оптимізація системи місцевого громадського транспорту 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.1.4.1 Створення на базі 
МКП комунального 
автобусного парку 
(придбання 4 одиниць 
транспорту для 
перевезення 
пасажирів) 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

6 місяців Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- визначено умови діяльності 
комунального автобусного парку 

- придбано 4 одиниці транспорту 

- працевлаштовано необхідну кількість 
працівників 

Б.1.4.2 Впровадження 
інтелектуальної 
транспортної системи 
(придбання GPS-

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

3 місяці Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- придбано інтелектуальну транспортну 
систему (GPS-контролери та програмне 
забезпечення) 

- впроваджено інтелектуальну 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

контролерів та 
програмного 
забезпечення). 
Забезпечення її 
функціонування 

транспортну систему 

Б.1.4.3 Розробка й 
затвердження 
оптимального графіку 
руху громадського 
транспорту (для 
місцевих мешканців 
та туристів) 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

2 місяці Міський бюджет, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- створено робочу групу з вивчення 
проблем існуючих маршрутів 

- сформовано маршрути й графіки 
громадського транспорту з врахуванням 
виявлених проблем і туристичного попиту 

Б.1.4.4 Встановлення 
інформаційних 
табличок з графіком 
руху громадського 
транспорту 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

1 місяць Міський бюджет, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- погоджено з відповідними органами 
макети інформаційних таблиць з графіком 
руху транспорту 

-створено й встановлено інформаційні 
таблиці з графіком руху та позначенням 
маршрутів 

 

Б 1.5. Облаштування зупинок громадського транспорту 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.1.5.1 Формування переліку 
необхідних для 
створення та ремонту 
зупинок громадського 
транспорту 
Яремчанщини. 
Створення технічного 
завдання з 
будівництва та 
ремонту 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

3 місяці Міський бюджет, 
ДФРР, кошти 
підприємців та 
спонсорів 

- створено робочу групу 

- описано існуючий стан зупинок 
громадського транспорту, їх достатність і 
стан 

- призначено відповідальних за 
облаштування зупинок 

Б.1.5.2 Ремонт і будівництво Відділ Міське 6 місяців Міський бюджет, - погоджено з відповідними органами 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

нових зупинок ГТ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

ДФРР, кошти 
підприємців та 
спонсорів 

місця і вигляд нових зупинок ГТ 

- відремонтовано й збудовано 
заплановані зупинки у визначених місцях 

Б.1.5.3 Моніторинг 
результатів по 
ремонту й 
будівництву зупинок 
громадського 
транспорту 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

2 місяці Міський бюджет, 
ДФРР, кошти 
підприємців та 
спонсорів  

- проведено підсумкову презентацію щодо 
результатів робіт з облаштування 
зупинками громадського транспорту 

 

Б 1.6. Вдосконалення дорожнього ознакування 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.1.6.1 Створення карти 
існуючого та 
визначення 
пріоритетності для 
необхідного 
ознакування 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області, міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації міста 

3 місяці Місцевий бюджет - створено робочу групу 

- описано існуючий стан дорожнього 
ознакування Яремчанщини 

- визначено пріоритетність встановлення 
нових знаків 

- призначено відповідальних 

Б.1.6.2 Встановлення 
дорожнього 
ознакування 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області 

12 місяців Обласний 
бюджет, ДФРР, 
місцевий бюджет 

- відремонтовано й встановлено 
ознакування згідно з визначеними 
пріоритетами 

 

Б 1.7. Створення мережі з обслуговування автомобілів 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.1.7.1 Визначення потреб у 
кількості приміщень та 
площах, вибір 
виробничих приміщень 
для оренди під СТО  

Відділ економіки й 
промисловості, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Місцеві 
підприємці 

1 місяць Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти, кошти 
приватних 
підприємств чи 
ФОП 

- визначено необхідну кількість 
приміщень та площ 

- сформовано перелік існуючих 
виробничих приміщень 

Б.1.7.2 Придбання 
устаткування, 
контрольно-
вимірювальних 
приладів, засобів 
технічного 
діагностування 
автомобіля 

Відділ економіки й 
промисловості, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Місцеві 
підприємці 

6 місяців 
Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, грантові 
кошти, кошти 
приватних 
підприємств чи 
ФОП 

- здані в оренду вільні виробничі 
приміщення під СТО 

Б.1.7.3 Створення єдиної 
online та мобільної 
системи замовлення 
послуг СТО 

Відділ економіки й 
промисловості, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Місцеві 
підприємці 

2 місяці Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, кошти 
приватних 
підприємств чи 
ФОП 

- розміщення інформації про сервіс СТО в 
регіоні на на туристичних сайтах міста 

Б.1.7.4 Придбання 
автомобіля-евакуатора 

Відділ економіки й 
промисловості, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Місцеві 
підприємці 

12 місяців Міський бюджет, 
кошти спонсорів, 
ДФРР, кошти 
приватних 
підприємств чи 
ФОП 

- придбано автомобіль-евакуатор 

 

Б 1.8. Вдосконалення інфраструктури для пішоходів та велосипедистів 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.1.8.1 Виготовлення та 
погодження проектно-
кошторисної 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-

6 місяців Обласний 
бюджет, ДФРР, 
місцевий 

- визначено відповідальних за 
створення інфраструктури 

- виготовлено проектно-кошторисну 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

документації зі 
створення безпечних 
пішохідних переходів, 
тротуарів та 
велодоріжок згідно зі 
стандартами 

міськвиконкому Франківської 
області, міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації 
міста 

бюджет документацію 

- сформовано технічне завдання і 
конкурс 

Б.1.8.2 Організація (закупівля) 
робіт з будівництва, 
нанесення розмітки й 
знакування 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області, міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації 
міста 

3 місяці Обласний 
бюджет, ДФРР, 
місцевий 
бюджет 

- обрано виконавця 

- погоджено місця розташування і 
вигляд необхідної інфраструктури  

Б.1.8.3 Реалізація робіт з 
будівництва, 
нанесення розмітки й 
знакування 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Служба 
автомобільних 
доріг Івано-
Франківської 
області, міське 
комунальне 
підприємство, 
громадські 
організації 
міста 

12 місяців Обласний 
бюджет, ДФРР, 
місцевий 
бюджет 

- виготовлено й встановлено 
інфраструктуру для велосипедистів і 
пішоходів 

- проведено підсумкову презентацію 
результатів вдосконалення 
інфраструктури для пішоходів та 
велосипедистів 

 

 

Б 2. Комунальна інфраструктура та благоустрій території  

Б 2.1. Розробка плану просторового розвитку  та впорядкування зовнішньої реклами 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.1.1 Перегляд, розробка та 
викладення в новій 
редакції Правил 
благоустрою та інших 
нормативних 
документів 
(регуляторних актів) 
щодо впорядкування 
та розміщення 
зовнішньої реклами, 
МАФ та інших 
елементів благоустрою 
на території 
Яремчанської міської 
ради 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

КП 
«Благоустрій»,  
міська, сільські 
та селищні 
ради регіону, 
громадські 
організації 
міста 

2017 р. Міський 
бюджет,  

кошти 
спонсорів 

- прийнято нові правила благоустрою 

Б.2.1.2 Розроблення 
комплексної схеми 
розміщення зовнішньої 
реклами, а також 
тимчасових споруд і їх 
архітектурного типу 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

КП 
«Благоустрій»,  
міська, сільські 
та селищні 
ради регіону, 
громадські 
організації 
міста 

2017 р. Міський 
бюджет,  

кошти 
спонсорів 

- розроблений єдиний стандарт для 
розміщення зовнішньої реклами, 
тимчасових споруд та місць їх 
встановлення  

Б.2.1.3 Комунікації з 
населенням та 
представниками 
бізнесу про нові 
правила благоустрою  

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

КП 
«Благоустрій»,  
міська, сільські 
та селищні 
ради регіону, 
громадські 
організації 
міста 

2017 р. Міський 
бюджет,  

кошти 
спонсорів 

- поінформовані підприємці та 

населення регіону про нові правила 

благоустрою  

Б.2.1.4 Облаштування 
території Яремчанської 
міської ради згідно з 
новими правилами 
благоустрою 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

КП 
«Благоустрій»,  
міська, сільські 
та селищні 
ради регіону, 

2017 р. Міський 
бюджет,  

кошти 
спонсорів 

- усунуто дисонуючу рекламу та 

тимчасові споруди; 

- впорядковано зовнішній вигляд 

регіону згідно з новими правилами 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

громадські 
організації 
міста 

благоустрою та у єдиному 

універсальному стилі 

 

Б 2.2. Модернізація системи водопостачання та водовідведення 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.2.1 Проведення 
громадських слухань і 
визначення земельних 
ділянок для мереж 
водовідведення 
(попередньо визначені 
вулиці – Галицька, 
Довбуша, Вітовського, 
мікрор-н Дора) 

Відділ економіки й 
промисловості 
міськвиконкому 

Виробниче 
управління 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства м. 
Яремче, відділ 
містобудува-
ння, архітекту-
ри, будівництва 
та ЖКГ 
міськвиконкому 

3 міс. Міський бюджет - проведено громадські слухання і 

визначено шлях для мереж 

водовідведення та погоджено із 

землекористувачами 

Б.2.2.2 Прокладання мереж 
водовідведення із 
залученням місцевого 
населення 

Виробниче управління 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства м. 
Яремче 

Відділ 
економіки й 
промисловості, 
відділ 
містобудува-
ння, архітекту-
ри, будівництва 
та ЖКГ 
міськвиконкому 

2017-2018 р.р. Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- прокладено визначені ділянки 

мереж водовідведення 

Б.2.2.3 Будівництво очисних 
споруд на ділянці, яка 
передбачена для цього 
в генеральному плані 
міста 

Виробниче управління 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства м. 
Яремче 

Відділ 
економіки й 
промисловості, 
відділ 
містобудува-
ння, архітекту-

2017-2018 р.р. Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- збудовано очисні споруди у 

визначеному місці 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

ри, будівництва 
та ЖКГ 
міськвиконкому 

Б.2.2.4 Введення в 
експлуатацію очисних 
споруд 

Виробниче управління 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства м. 
Яремче 

Відділ 
економіки й 
промисловості, 
відділ 
містобудува-
ння, архітекту-
ри, будівництва 
та ЖКГ 
міськвиконкому 

2017-2018 рр. Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- очисні споруди введено в 

експлуатацію 

 

Б 2.3. Вдосконалення системи електропостачання 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.3.1 Визначення 
проблемних ділянок в 
ланцюгу 
електропостачання на 
території міськради 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

ПАТ 
«Прикарпаттяо
бленерго» 

3 місяці Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- проведено робочі зустрічі та визначено 

проблемні ділянки 

електропостачання 

Б.2.3.2 Визначення 
пріоритетності в 
модернізації 
проблемних частин в 
ланцюгу 
електропостачання  

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

ПАТ 
«Прикарпаттяо
бленерго» 

3 місяці Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- визначено пріоритети для модернізації 

систем електропостачання 

Б.2.3.3 Проведення монтажно-
будівельних робіт для 
покращення якості та 
безперебійності 
електропостачання 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

ПАТ 
«Прикарпаттяо
бленерго» 

2 роки Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- модернізовано системи безперебійного 

та якісного електропостачання 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.3.4 Створення системи 
моніторингу за якістю 
наданих послуг 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

ПАТ 
«Прикарпаттяо
бленерго» 

 Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- розроблена система моніторингу якості 

послуг електропостачання 

 

Б 2.4. Налагодження системи поводження з ТПВ 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.4.1 Придбання 
спеціалізованих 
автомобілів для 
збирання і вивезення 
ТПВ та облаштування 
місця обслуговування 
автомобілів 

КП «Благоустрій» Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та 
ЖКГ 
міськвиконкому 

2017-2020 рр. Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- придбано 4 спеціалізованих 

автомобілів для вивезення ТПВ (4 

одиниці); 

- збудовано 2 бокси для 

обслуговуваня транспортних засобів 

Б.2.4.2 Розширення 
інфраструктури з 
роздільного збору ТПВ 
Яремчанщини 

КП «Благоустрій» Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та 
ЖКГ 
міськвиконкому 

2017-2018 рр. Кошти 
приватних 
підприємств чи 
ФОП, міський 
та обласний 
бюджети, 
грантові кошти, 
КНПП 

- прийнято Положення про роздільний 

збір вторсировини між 

Яремчанською міською радою та 

суб’єктами господарської діяльності; 

- розроблена схема розташування 

майданчиків для роздільного збору 

вторсировини; 

-  укладено додаткові угоди зі 

споживачами;  

- придбано матеріально-технічні 

засоби: прес на 15 т сировини, міні-

сортувальна лінія, 

автонавантажувач, по 150 

контейнерів для ПЕТ-пляшки та скла, 

30 контейнерів для паперу, 2 одиниці 

спецавтотранспорту; 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

- створено 2 додаткових пункти 

прийому вторсировини (с. 

Микуличин, с. Яблуниця). 

Виготовлено 5000 інформаційних 

буклетів та промоційний відеоролик; 

- поширено інформацію в ЗМІ та 

соцмережах 

Б.2.4.3 Будівництво 
сортувальної лінії 
переробки твердих 
побутових відходів та 
впровадження 
інноваційних 
технологій поводження 
з відходами 

КП «Благоустрій» Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та 
ЖКГ 
міськвиконкому 

2018 р. Міський 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти 

- проведено проектно-вишукувальні 

роботи земельної ділянки під 

будівництво сортувальної лінії; 

- збудовано розвантажувально-

сортувальну станцію; 

- запроектовано додаткову лінію для 

сортування габаритних ТПВ 

 

 

 

Б 2.5. Створення мережі громадських вбиралень 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.5.1 Визначення місць 
розташування 
громадських 
вбиралень на території 
Яремчанщини 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

КП 
«Благоустрій», 
КНПП, відділ 
туризму та 
зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

3 місяці,  

2017 р. 

Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти, 
КНПП 

- визначено місця розташування 

громадських вбиралень 

Б.2.5.2 Проектування 
громадських 

Відділ містобудування, 
архітектури, 

КП 
«Благоустрій», 

6 місяців,  Міський 
бюджет, 

- створено проекти для розміщення 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

вбиралень будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

КНПП, відділ 
туризму та 
зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

2017 р. обласний 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти, 
КНПП 

громадських вбиралень 

Б.2.5.3 Встановлення 
громадських 
вбиралень у 
визначених місцях 

Відділ містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

КП 
«Благоустрій», 
КНПП, відділ 
туризму та 
зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

2018 р. Міський 
бюджет, 
обласний 
бюджет, ДФРР, 
кредитні кошти, 
КНПП 

- встановлено визначену кількість 

громадських вбиралень 

 

Б 2.6. Уніфікація та запровадження «Яремчанського архітектурного стилю» 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.6.1 Затвердження 
положення про конкурс 
щодо розробки 
пропозицій з уніфікації 
та запровадження 
елементів 
«Яремчанського 
архітектурного стилю», 
оголошення конкурсу 

Відділ містобудування, 
архітектури, будівництва 
та ЖКГ міськвиконкому 

Громадські 
організації, 
відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконком
у, КП 
«Благоустрій» 

2 місяці,  

2017 р. 

Міський 
бюджет, 
грантові кошти 

- затверджено положення про конкурс 

- оголошено конкурс 

Б.2.6.2 Розробка і презентація 
уніфікованих 
елементів 
«Яремчанського 

Відділ містобудування, 
архітектури, будівництва 
та ЖКГ міськвиконкому 

Громадські 
організації, 
відділ туризму 
та зовнішніх 

6 місяців,  

2017 р. 

Міський 
бюджет, 
грантові кошти 

- розроблено, презентовано та 
затверджено елементи «Яремчанського 
стилю» 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

архітектурного стилю», 
створення системи 
мотивації 
використання стилю,  

його затвердження 

зв’язків 
міськвиконком
у, КП 
«Благоустрій» 

Б.2.6.3 Прийняття 
регуляторного акту 

Відділ містобудування, 
архітектури, будівництва 
та ЖКГ міськвиконкому 

Громадські 
організації, 
відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконком
у, КП 
«Благоустрій» 

2 місяці,  

2017 р. 

Міський 
бюджет, 
грантові кошти 

- прийнято регуляторний акт 

Б.2.6.4 Створення відділу 
архбудконтролю при 
Яремчанському МВК 

Відділ містобудування, 
архітектури, будівництва 
та ЖКГ міськвиконкому 

Громадські 
організації, 
відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконком
у, КП 
«Благоустрій» 

3 місяці, 

2017 р. 

Міський 
бюджет, 
грантові кошти 

- створено відділ архбудконтролю при 
Яремчанському МВК 

Б.2.6.5 Створення дорадчого 
органу при 
Яремчанському МВК 
по впровадженню 
«Яремчанського 
архітектурного стилю» 

Відділ містобудування, 
архітектури, будівництва 
та ЖКГ міськвиконкому 

Громадські 
організації, 
відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконком
у, КП 
«Благоустрій» 

1 місяць,  

2017 р. 

Міський 
бюджет, 
грантові кошти 

- створено дорадчий орган при 
Яремчанському МВК із впровадження 
«Яремчанського архітектурного стилю» 

 

Б 2.7. Створення мережі безкоштовного громадського інтернету 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.7.1 Оголошення конкурсу на 
вибір компанії-
провайдера, яка на 
найвигідніших умовах 
забезпечить надання 
послуги вільного 
інтернету. Вибір 
постачальника послуги 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ 
економіки й 
промисловості 
міськвиконкому, 
місцеві 
підприємці 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- оголошено конкурс та відібрано 
постачальника послуги 

Б.2.7.2 Обладнання зон вільного 
інтернету з відповідним 
позначенням «Зона 
вільного Wi-Fi» 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ 
економіки й 
промисловості 
міськвиконкому, 
місцеві 
підприємці 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- обладнано зони вільного інтернету 

Б.2.7.3 Виготовлення та 
встановлення 
інформаційних табличок 
«Зона вільного Wi-Fi, 
позначення їх на картах і 
схемах 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ 
економіки й 
промисловості 
міськвиконкому, 
місцеві 
підприємці 

1 місяць Місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- виготовлено та встановлено 
інформаційні таблички 

- позначено зони вільного Wi-Fi на 
картах і схемах 

 

Б 2.8. Покращення системи громадської безпеки 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.8.1 Проведення спільного 
засідання зі структурним 
підрозділом МВС з питань 
громадської безпеки та 
правопорядку. 
Визначення місць 
концентрації 
правопорушень та шляхів 
їх зменшення  

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Структурний 
підрозділ МВС, 
відділ туризму  
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

2017 р. Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- визначено місця концентрації 

правопорушень та шляхів їх 

зменшення 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.2.8.2 Встановлення камер 
відеонагляду у місцях 
концентрації 
правопорушень, а також 
інших технічних засобів 
підвищення безпеки 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Структурний 
підрозділ МВС, 
відділ туризму 
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

2017 р. Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- встановлено необхідну кількість 

камер відеонагляду та інших 

технічних засобів підвищення 

безпеки в місцях концентрації 

правопорушень 

Б.2.8.3 Розробка превентивних 
заходів безпеки та 
інформування про них 
місцеве населення та 
туристів 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Структурний 
підрозділ МВС, 
відділ туризму  
та зовнішніх 
зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

2017 р. Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- поінформовано місцеве 

населення та туристів про 

можливі фактори небезпеки та 

алгоритм дій у разі їх появи  

 

Б 3. Туристична інфраструктура й комунікація 

Б 3.1. Створення громадської ради з туризму 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.1.1 Проведення засідання 
ініціативної групи та 
перше установче 
засідання зі створення ГР 
з туризму. Розробка та 
прийняття Положення про 
ГР 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Власники садиб 
СЗТ, КНПП, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
агенції, 
громадські 
організації 

2 кв. 2017 р. Місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- розроблено Положення про 

Громадську раду з туризму; 

- створенно Громадську раду з 

туризму 

Б.3.1.2 Інформування населення 
та бізнесу про створення 
ГР з туризму 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Власники садиб 
СЗТ, КНПП, 
Асоціація 

2 кв. 2017 р. Місцевий 
бюджет, кошти 
спонсорів 

- поінформовано бізнес та 

населення про створення 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

готелярів 
Яремчанщини, 
туристичні 
агенції, 
громадські 
організації 

Громадської ради з туризму, її 

завдання та діяльність. 

 

Б 3.2. Створення туристично-інформаційного центру 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.2.1 Прийняття рішення МР 
про створення ТІЦ 

Яремчанська міська 
рада 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації, 
підприємці 

1 місяць Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- прийнято рішення МР про 

створення ТІЦ 

Б.3.2.2 Проектування 
муніципального ТІЦ згідно 
зі стандартом ISO 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації, 
підприємці 

3 місяці Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- запроектовано муніципальний 

ТІЦ згідно зі стандартом ISO 

Б.3.2.3 Будівництво та 
оснащення приміщення 
туристично-
інформаційного центру 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації, 
підприємці 

6 місяців Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- збудовано та оснащено 

приміщення туристично-

інформаційного центру 

Б.3.2.4 Організація діяльності 
центру та налагодження 
співпраці між 
зацікавленими сторонами 
(бізнес, влада, НГО) 

Керівник ТІЦ Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації, 

3 місяці Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- відібрано працівників та 

волонтерів для роботи в ТІЦ;  

- організовано поточну діяльність 

центру; 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

підприємці - налагоджено співпрацю між 

зацікавленими сторонами 

(бізнес, влада, НГО) 

Б.3.2.5 Навчання працівників ТІЦ, 
вивчення кращих практик 
роботи ТІЦ в Україні та за 
кордоном 

Керівник ТІЦ Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації, 
підприємці 

3 місяці Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- проведено навчання 

працівників ТІЦ та виїзне 

стажування 

Б.3.2.6 Виготовлення 
промоційної продукції 

Керівник ТІЦ Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації, 
підприємці 

3 місяці Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- виготовлено промоційну 

продукцію з використанням 

бренду Яремчанщини 

 

Б 3.3. Вдосконалення системи туристичного маркування та вказівників 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість
) реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.3.1 Визначення та 
розроблення макетів 
туристичних вказівників 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому, 
громадські організації 

3 місяці Місцевий 
бюджет, КНПП, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- створена й затверджена система 

туристичного маркування та 

вказівників 

Б.3.3.2 Визначення переліку 
об’єктів, до яких будуть 
виготовлені й 
встановлені вказівники, 
та узгодження місця 
розташувань 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому, 
громадські організації 

3 місяці Місцевий 
бюджет, КНПП, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- визначений перелік місць 

встановлення та шляхів для 

маркування 

Б.3.3.3 Роботи із встановлення Відділ туризму та КНПП, відділ 3 місяці Місцевий - промарковані визначені туристичні 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість
) реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

вказівників та 
маркування туристичних 
маршрутів  

зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому  

містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому, 
громадські організації 

бюджет, КНПП, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

маршрути та встановлені 

туристичні вказівники  

Б.3.3.4 Створення паспортів 
маршрутів та їх 
каталогізація, створення 
план-схем 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому, 
громадські організації 

3 місяці Місцевий 
бюджет, КНПП, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- сформований каталог 

паспортизованих маршрутів та 

створена їх план-схема 

Б.3.3.5 Інформаційна кампанія 
про мережу туристичних 
шляхів Яремчанщини 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому, 
громадські організації 

2 місяці Місцевий 
бюджет, КНПП, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- проведена інформаційна кампанія 

з повідомленнями в ЗМІ про 

створення даного компоненту 

туристичної інфраструктури  

 

Б 3.4. Розробка програми розвитку інфраструктури для пішого та велосипедного туризму 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.4.1 Створення робочої групи 
з розробки програми 
розвитку інфраструктури 
для пішого та 
велосипедного туризму 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та 
ЖКГ 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

2 місяці Місцевий 
бюджет, КНПП, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- сформовано робочу групу з 

розробки програми розвитку 

інфраструктури для пішого та 

велосипедного туризму 

Б.3.4.2 Підготовка, затвердження 
та презентація програми 
розвитку інфраструктури 
для пішого та 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та 

6 місяців, 
2017 р. 

Місцевий 
бюджет, КНПП, 
грантові кошти, 
кошти 

- затверджено програму 

розвитку інфраструктури для 

пішого та велосипедного 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

велосипедного туризму ЖКГ 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

підприємців, 
ДФРР 

туризму 

Б.3.4.3 Заходи з впровадження 
програми розвитку 
інфраструктури для 
пішого та велосипедного 
туризму 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

КНПП, відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та 
ЖКГ 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

2017-2018 рр. Місцевий 
бюджет, КНПП, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- розпочато заходи із 

впровадження програми 

розвитку інфраструктури для 

пішого та велосипедного 

туризму 

 

Б 3.5. Створення мережі автокемпінгів 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.5.1 Визначення 
перспективних ділянок 
для створення 
автокемпінгів. 
Формування 
інвестиційних пропозицій 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

ДП ДЛГ, Відділ 
туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

6 місяців, 
2017 р. 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- визначено перспективні 

ділянки для створення 

автокемпінгів  

- сформовано інвестиційні 

пропозиції 

Б.3.5.2 Презентація можливостей 
Яремчанщини для 
автотуризму. Поширення 
інформації про 
інвестиційні проекти 
створення автокемпінгів 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

ДП ДЛГ, Відділ 
туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
громадські 
організації 

3 місяці,  

2017 р. 

Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- поширено інформацію про 

інвестиційні пропозиції зі 

створення автокемпінгів 

 

Б 3.6. Визначення та облаштування місць для масових заходів 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.6.1 Визначення 
перспективних ділянок 
для створення місць 
масових заходів 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

3 місяці,  

2017 р. 

Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців 

- визначено ділянки для 

облаштування місць масових 

заходів 

Б.3.6.2 Створення проекту з 
облаштування території 
для масових заходів 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

6 місяців, 
2017 р. 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- розроблено проект з 

облаштування місць масових 

заходів 

Б.3.6.3 Обладнання місць 
масових заходів 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

6 місяців, 
2018 р. 

Місцевий 
бюджет, 
обласний 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- проведені роботи з 

обладнання місць масових 

заходів 

 

Б 3.7. Створення передумов для побудови конгрес-центру 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.7.1 Оголошення конкурсу для 
відбору компанії з 
проведення 
маркетингового 
дослідження щодо 
доцільності побудови 
багатофункціонального 
комплексу (конгрес-
центру). Визначення 
переможця 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

3 місяці Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців 

- оголошено конкурс на 

проведення маркетингового 

дослідження та визначено 

переможця 

Б.3.7.2 Проведення Відділ Відділ туризму та 3 місяці Місцевий - проведено маркетингове 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

маркетингового 
дослідження 

містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців 

дослідження 

Б.3.7.3 Презентація результатів 
дослідження 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини 

1 місяць Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців 

- проведено громадські 

слухання / круглий стіл для 

презентування результатів 

дослідження 

 

Б 3.8. Сприяння в розвитку нових туристичних атракцій та зон рекреації біля річок 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.8.1 Виготовлення проекту 
відведення для вибраних 
ділянок 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
садиби СЗТ, 
громадські 
організації 

3-6 місяців Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- виготовлено проект 

відведення для вибраних 

ділянок 

Б.3.8.2 Виготовлення технічної 
документації та її 
затвердження 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
садиби СЗТ, 
громадські 
організації 

3-6 місяців Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців 

- виготовлено та затверджено 

технічну документацію 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

Б.3.8.3 Облаштування згідно з 
проектом 

Відділ 
містобудування, 
архітектури, 
будівництва та ЖКГ 
міськвиконкому 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
садиби СЗТ, 
громадські 
організації 

12 місяців Місцевий 
бюджет, 
грантові кошти, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР 

- проведено облаштування 

рекреаційних зон згідно з 

проектом 

Б.3.8.4 Прийняття рішення про 
закріплення нових 
рекреаційних зон за 
місцевими комунальними 
службами 

Яремчанська міська 
рада 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
Асоціація 
готелярів 
Яремчанщини, 
садиби СЗТ, 
громадські 
організації 

1 місяць Місцевий 
бюджет 

- прийнято рішення про 

закріплення рекреаційних зон 

за місцевими комунальними 

службами 
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4.3. Стратегічний напрям В. Розвиток кадрового потенціалу 
туристичної сфери 

Яремчанський регіон щороку відвідує понад один мільйон туристів і має подальшу зростаючу 
динаміку. Таку кількість гостей обслуговує одна з кількісно найбільших в Україні баз закладів 
розміщення, харчування та надавачів інших послуг. Разом з тим, різке збільшення кількості 
туристів в регіоні не завжди супроводжується відповідною якістю, на що, за даними  
маркетингових досліджень та опитувань звертають увагу туристи. У регіоні відсутні вищі 
навчальні заклади. Немає також ні постійнодіючих, ні короткотривалих курсів для 
обслуговуючого персоналу різних видів послуг. Власники й керівники готелів та ресторанів 
часто нарікають як на плинність кадрів, так і на низький рівень вмінь працівників і на те, що 
багато зусиль потрібно аби їх самим навчати. 

На Яремчанщині діє понад півтисячі садиб зеленого туризму, які не мають належної 
підготовки в обслуговуванні туристів і часто діють інтуїтивно, їх обслуговування не відповідає 
визначеним стандартам та може негативно позначатися на іміджі всього регіону. Подібна 
ситуація і з особами туристичного супроводу, кількість яких значно зросла, але за відсутності 
підготовки якість послуг часто залишається низькою, а в окремих випадках (при 
непрофесійному супроводі в активному туризмі) може навіть становити загрозу життю та 
здоров’ю туристів. 

Для підняття якості надання послуг та підвищення рівня безпеки туристів, необхідно зробити 
акцент на найбільш затребувані напрямки сфери послуг: 

 Підготовка кадрів готельного сервісу  

 Підготовка кадрів ресторанного сервісу 

 Підготовка кадрів туристичного супроводу та рятівництва 

 Підготовка кадрів сільського зеленого туризму  

Дані напрямки можна реалізовувати як через створення стаціонарних курсів (наприклад у Яремче) для 
навчання місцевих працівників «з нуля», так і на короткотривалі курси підвищення кваліфікації чи 
просто проведення тренінгів та майстер-класів через запрошення вузькоспеціалізованих фахівців. 

Оскільки весна та осінь є сезонами з найнижчим рівнем відвідування, в ці періоди якраз доцільно 
проводити заходи з навчання та підвищення кваліфікації персоналу. 

 

Стратегічні проблеми 

 Недостатній рівень якості надання послуг готельної та ресторанної сфери  

 Недостатній рівень надання якісних і безпечних послуг туристичного супроводу 

 Незначна кількість офіційних рятівників у співвідношенні на кількість туристів у 
гірських районах, відсутність системи громадських рятівників та слабка 
матеріально-технічна база 
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Стратегічний напрям В. Розвиток кадрового потенціалу туристичної сфери 

В 1. Підготовка кадрів готельного сервісу 

В 1.1. Запровадження курсів підготовки кадрів готельного сервісу 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.1.1.1 Започаткування «Школи 
гостинності». Відбір та 
переговори з потенційними 
«операторами» курсів 
підготовки кадрів готельного 
сервісу 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
готельного бізнесу 

2 місяці Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- відібрано «операторів» 
курсів 

В.1.1.2 Проведення в 
Яремчанському регіоні 
мінімум один раз на рік 
курсів підготовки кадрів 
готельного сервісу 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
готельного бізнесу 

Постійно  Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено навчання в 
рамках програми курсів 

 

В 1.2. Створення місцевої системи підвищення кваліфікації кадрів готельного сервісу 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.1.2.1 Визначення першочергових 
тем для формування 
тренінгових програм та 
створення календаря заходів 
з підвищення кваліфікації 
при «Школі гостинності» 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
готельного бізнесу 

2 місяці Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- визначено теми для 
тренінгових програм  
- створено річний календар 
навчань 

В.1.2.2 Розробка системи 
оцінювання та сертифікату 
про успішне проходження 
навчальних програм з 
підвищення кваліфікації 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
готельного бізнесу 

3 місяці Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- сформована система 
оцінювання та сертифікат 
про підвищення кваліфікації 

В.1.2.3 Відбір та переговори з 
потенційними тренерами про 
проведення тематичних 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 

3 місяці Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 

- відібрано потенційних 
тренерів для проведення 
навчання  
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

тренінгів для різних служб 
готелю 

міськвиконкому підприємці 
готельного бізнесу 

кошти 

В.1.2.4 Проведення мінімум два 
рази на рік (у міжсезоння) 
стаціонарних заходів з 
підвищення кваліфікації 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
готельного бізнесу 

Постійно Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено стаціонарні 
заходи з підвищення 
кваліфікації  

В.1.2.5 Проведення мінімум один 
раз на рік (у міжсезоння) 
виїзного заходу з підвищення 
кваліфікації кадрів 
готельного сервісу 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
готельного бізнесу 

Постійно Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено виїзні заходи з 
підвищення кваліфікації 

 

В 2. Підготовка кадрів ресторанного сервісу 

В 2.1. Організація курсів підготовки кадрів ресторанного сервісу 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.2.1.1 Започаткування «Школи 
гостинності». Відбір та 
переговори з потенційними 
«операторами» курсів 
підготовки кадрів 
ресторанного сервісу 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
ресторанного 
бізнесу 

2 місяці Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- відібрано «операторів» 
курсів 

В.2.1.2 Проведення в 
Яремчанському регіоні 
мінімум один раз на рік 
курсів підготовки кадрів 
ресторанного сервісу 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
ресторанного 
бізнесу 

Постійно  Місцевий бюджет, 
кошти підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено навчання в 
рамках програми курсів 
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В 2.2. Створення місцевої системи підвищення кваліфікації кадрів ресторанного сервісу 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.2.2.1 Визначення першочергових 
тем для формування 
тренінгових програм та 
створення календаря 
заходів з підвищення 
кваліфікації при «Школі 
гостинності» 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
ресторанного 
бізнесу 

2 місяці Місцевий бюджет, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- визначено теми для 
тренінгових програм  
- створено річний календар 
навчань 

В.2.2.2 Розробка системи 
оцінювання та сертифікату 
про успішне проходження 
навчальних програм з 
підвищення кваліфікації 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
ресторанного 
бізнесу 

3 місяці Місцевий бюджет, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- сформована система 
оцінювання та сертифікат про 
підвищення кваліфікації 

В.2.2.3 Відбір та переговори з 
потенційними тренерами про 
проведення тематичних 
тренінгів для різних служб 
ресторану 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
ресторанного 
бізнесу 

3 місяці Місцевий бюджет, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- відібрано потенційних 
тренерів для проведення 
навчання  

В.2.2.4 Проведення мінімум два 
рази на рік (у міжсезоння) 
стаціонарних заходів з 
підвищення кваліфікації 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
ресторанного 
бізнесу 

Постійно Місцевий бюджет, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено стаціонарні 
заходи з підвищення 
кваліфікації  

В.2.2.5 Проведення мінімум один 
раз на рік (у міжсезоння) 
виїзного заходу з 
підвищення кваліфікації 
кадрів ресторанного сервісу 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Асоціація готелярів 
Яремчанщини, 
підприємці 
ресторанного 
бізнесу 

Постійно Місцевий бюджет, 
кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено виїзні заходи з 
підвищення кваліфікації 
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В 3. Підготовка кадрів туристичного супроводу та рятівництва 

В 3.1. Створення програми підготовки екскурсоводів, провідників та їх впровадження 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.3.1.1 Визначення першочергових 
тем для формування 
тренінгових програм та 
створення календаря 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Гіди, екскурсоводи, 
інструктори, 
рятівники, 
представники 
турфірм 

2 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- визначено теми для 
тренінгових програм 
- створено річний календар 
навчань 

В.3.1.2 Розробка системи 
оцінювання та сертифікату 
про успішне проходження 
навчання 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Гіди, екскурсоводи, 
інструктори, 
рятівники, 
представники 
турфірм 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- сформована система 
оцінювання та кваліфікаційний 
сертифікат 

В.3.1.3 Відбір та переговори з 
потенційними викладачами 
про проведення тематичних 
тренінгів 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Гіди, екскурсоводи, 
інструктори, 
рятівники, 
представники 
турфірм 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- відібрано тренерів для 
проведення навчання  

В.3.1.4 Проведення мінімум два 
рази на рік (у міжсезоння) 
стаціонарних навчальних 
заходів 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Гіди, екскурсоводи, 
інструктори, 
рятівники, 
представники 
турфірм 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено стаціонарні 
навчальні заходи  

В.3.1.5 Проведення мінімум один 
раз на рік (у міжсезоння) 
виїзного навчального заходу 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Гіди, екскурсоводи, 
інструктори, 
рятівники, 
представники 
турфірм 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено виїзний 
навчальний захід 
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В 3.2. Створення системи підготовки громадських рятівників 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.3.2.1 Домовленості з підрозділами 
рятівництва МНС про 
формування системи 
громадських рятівників. 
Визначення потреб та вимог 
до громадських рятівників, 
способи їх підготовки та 
діяльності 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Профільний 
підрозділ МНС, 
волонтери 

3 місяці Місцевий 
бюджет, МНС, 
грантові кошти 

- сформовано потреби 

громадського рятівництва 

та спосіб його розвитку 

В.3.2.2 Оголошення про створення 
системи громадського 
рятівництва 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Профільний 
підрозділ МНС, 
волонтери 

1 місяць Місцевий 
бюджет, МНС, 
грантові кошти 

- відібрано волонтерів-

громадських рятівників 

В.3.2.3 Проведення курсів для 
громадських рятівників з 
наданням сертифікату про 
успішне проходження та 
внесенням в реєстр 

Профільний 
підрозділ МНС 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
волонтери 

Постійно Місцевий 
бюджет, МНС, 
грантові кошти 

- підготовлено й 

сертифіковано 

громадських рятівників 

 

В 3.3. Розвиток матеріально-технічної бази для рятівництва 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В 3.3.1 Вивчення потреб 
матеріально-технічної бази 
для рятівництва 

Профільний 
підрозділ МНС 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, 
волонтери 

3 місяці Місцевий 
бюджет, МНС, 
грантові кошти 

- Визначено потреби 

матеріально-технічної 

бази для рятівництва 

В 3.3.2 Підготовка проектних 
пропозицій на конкурс 
Транскордонного 
співробітництва в пріоритет 
«Безпека» 

Профільний 
підрозділ МНС, 
громадські 
організації 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

3 місяці Місцевий 
бюджет, МНС, 
грантові кошти 

- Сформовані проектні 

пропозиції по 

вдосконаленню 

матеріально-технічної 

бази для рятівництва 
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В 3.4. Створення реєстру фахівців туристичного супроводу та рятівництва 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери 
(виконавці) 

Термін 
(тривалість) 

реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.3.4.1 Формування критеріїв для 
внесення в реєстр фахівців 
туристичного супроводу та 
рятівницва 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Громадські 
організації, КНПП, 
МНС, турфірми 

1 місяць Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- сформовані критерії для 

реєстру 

В.3.4.2 Створення візуальної 
ідентифікації локальних 
фахівців туристичного 
супроводу та рятівництва 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Громадські 
організації, КНПП, 
МНС, турфірми, 
рекламні агенції 

1 місяць Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- розроблено логотип про 

приналежність до 

локальних фахівців 

туристичного супроводу та 

рятівництва 

В.3.4.3 Інформування про створення 
реєстру 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Громадські 
організації, КНПП, 
МНС, турфірми 

1 місяць Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- оприлюднено інформацію 

на офіційних сайтах та в 

пресі про створення 

реєстру 

В.3.4.4 Формування реєстру та його 
розміщення на туристичних 
та міських ресурсах 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому 

Громадські 
організації, КНПП, 
МНС, турфірми 

1 місяць Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- сформовано та 

оприлюднено реєстр 

фахівців туристичного 

супроводу та рятівництва 

 

В 4. Підготовка кадрів сільського зеленого туризму  

В 4.1. Створення системи підготовки власників агросадиб 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість
) реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.4.1.1 Розробка модуля для 
навчання та підвищення 
кваліфікації власників та 
персоналу садиб зеленого 
туризму 

Фонд 
підприємництва 
м. Яремче 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, садиби 
СЗТ, ГО «Туристична 
асоціація «КАРПАТИ 
ЕКО-КРАЙ» 

1 місяць Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- сформована навчальна 

програма з агротуризму 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість
) реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.4.1.2 Проведення навчання для 
існуючих та потенційних 
власників агросадиб 

Фонд 
підприємництва 
м. Яремче 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, садиби 
СЗТ, ГО «Туристична 
асоціація «КАРПАТИ 
ЕКО-КРАЙ» 

Постійно Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено навчання 

(мінімум один раз на рік) 

В.4.1.3 Облаштування кутка 
підприємців зеленого 
туризму та наповнення його 
кваліфікованою 
методичною та 
туристичною інформацією 

Фонд 
підприємництва 
м. Яремче 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, садиби 
СЗТ, ГО «Туристична 
асоціація «КАРПАТИ 
ЕКО-КРАЙ» 

1 місяць Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- зібрано електронні та 

друковані методичні 

матеріали для вільного 

використання 

підприємцями та 

поінформовано про них  

В.4.1.4 Розробка та друк 
методичної літератури 

Фонд 
підприємництва 
м. Яремче 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, садиби 
СЗТ, ГО «Туристична 
асоціація «КАРПАТИ 
ЕКО-КРАЙ» 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- видано набір необхідних 

методичних матеріалів 

В.4.1.5 Створення сайту зеленого 
туризму Яремчанщини 

Фонд 
підприємництва 
м. Яремче 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, садиби 
СЗТ, ГО «Туристична 
асоціація «КАРПАТИ 
ЕКО-КРАЙ» 

6 місяців Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- створено промоційний 

сайт зеленого туризму 

Яремчанщини 

 

В 4.2. Запровадження системи добровільної сертифікації агросадиб 

 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

В.4.2.1 Розробка методики 
добровільної сертифікації 
садиб зеленого туризму 

Фонд 
підприємництва 
м. Яремче 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, садиби 
СЗТ, ГО «Туристична 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 

- затверджено критерії та 

методику добровільної 

сертифікації агросадиб 
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 Назва завдання 
Координатор 

(відповідальний 
виконавець) 

Партнери (виконавці) 
Термін 

(тривалість) 
реалізації 

Джерела 
фінансування 

Критерії виконання 

асоціація «КАРПАТИ 
ЕКО-КРАЙ» 

кошти 

В.4.2.2 Інформування та 
популяризація системи 
добровільної сертифікації 
агросадиб 

Фонд 
підприємництва 
м. Яремче 

Відділ туризму та 
зовнішніх зв’язків 
міськвиконкому, садиби 
СЗТ, ГО «Туристична 
асоціація «КАРПАТИ 
ЕКО-КРАЙ» 

3 місяці Місцевий 
бюджет, кошти 
підприємців, 
ДФРР, грантові 
кошти 

- проведено презентації та 

оприлюднено в ЗМІ про 

систему добровільної 

сертифікації агросадиб 
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5. Узгодження основних положень Стратегії з 
іншими стратегічними документами території 

Опрацювання Стратегії розвитку туризму на території Яремчанської міської ради базувалося 
на попередніх стратегіях та дослідженнях, що дало можливість зробити оцінку базового 
стану території на 2016 рік. 

Документи що використовувались: 

 «Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року». Рішення Івано-
Франківської обласної ради від від 17.10.2014. № 1401-32/2014 

 «Комплексна регіональна цільова програма розвитку туризму в області на 2016-2020 роки». 
Рішення Івано-Франківської обласної ради від 16.10.2015. № 1820-39/2015 

 «Стратегія соціально-економічного та культурного розвитку міста Яремче та населених пунктів 
міської ради на період до 2020 року». Рішення Яремчанської міської ради Івано-Франківської 
області від 29.07.2010 року № 445-32/2010 

 «Регіональна цільова програма розвитку малого і середнього підприємництва на території 
Яремчанської міської ради на 2015-2018 роки». Рішення Яремчанської міської ради Івано-
Франківської області від 20.01.2015 року № 532-30/2015 

 «Оцінка туристичної привабливості Яремчанського регіону. Серпень-вересень, 2016 р., м. 
Яремче». Дослідження на замовлення та за підтримки Інституту розвитку Яремчанського краю 
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6. Моніторинг і впровадження Стратегії 
З початку роботи над Стратегією розвитку туризму на території Яремчанської міської ради 
було наголошено на важливості її впровадження та моніторингу. Наскільки успішним 
виявиться цей план буде залежати від позитивних економічних та інших змін, що впливають 
на досягнення його мети та цілей. 

У роботі над розробкою Стратегії розвитку туризму на території Яремчанської міської ради 
до 2027 року брали участь представники бізнесу, органи місцевого самоврядування, 
громадські й інші організації та ініціативи задля забезпечення її реалістичності та довіри до 
неї з боку громади. 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно 
створити систему моніторингу її впровадження. Така система має включати Орган з 
моніторингу (необхідно створювати з врахуванням особливостей територіальної громади); 
Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії та Плану її реалізації; 
Систему індикаторів (результатів) виконання Стратегії (кількісні та якісні). 

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю 
численних організацій, які задіяні в процесі впровадження Стратегії. Цим має займатись 
Комітет з управління впровадженням, створений з представників органів місцевого 
самоврядування і бізнесу. До складу цього органу входять особи, які представляють 
найважливіших учасників процесу планування й реалізації Стратегії: представники міської 
влади, які брали участь у її розробці, представники бізнес асоціацій та приватного сектору. 

Питання впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції 
Комітету з управління впровадженням. 

Також можливі інші форми органу з моніторингу впровадження Стратегії: Моніторинговий 
комітет; Тимчасова комісія міської ради; виконання повноважень з моніторингу постійною 
комісією міської ради з питань бюджету та фінансів; створення окремого управління (відділу) 
міської ради; Агенція (Корпорація) економічного розвитку – може створюватись у формі 
громадської організації або комунальної установи (підприємства). 

Стратегію розвитку туризму на території Яремчанської міської ради потрібно буде постійно 
актуалізовувати, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено іншими. Необхідно 
проводити ретельний моніторинг виконання плану й відповідно коригувати його з огляду на 
зміну ситуації. Саме Комітет з управління впровадженням Стратегії є відповідальним за 
забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх 
досягнення. 

Система індикаторів моніторингу виконання Стратегії 

Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: Бачення; Напрямків розвитку; 
Стратегічних цілей; Оперативних цілей. Можна обмежитись розробкою індикаторів 
досягнення Стратегічних цілей. 

Комітет з управління впровадженням зустрічатиметься щопівроку для оцінки виконання 
завдань кожної з операційних цілей, передбачених стратегічним планом. 

Рівні моніторингу: 

1. Для визначення ефективності проекту (впровадженої системи стратегічного 
планування) можуть бути 3 універсальних показники, які реально демонструють 
економічний розвиток і є важливими для органів місцевої влади: 

 кількість створених робочих місць; 

 доходи місцевого бюджету в абсолютних цифрах; 

 рівень купівельної спроможності населення на території об’єкту планування. 

2. Для визначення інвестиційної привабливості та стану економічного розвитку території в 
Україні. 
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Перелік показників, які можна використати для характеристики стану економіки: 

1. Економічний розвиток: 

Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення; 

Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення; 

Роздрібний товарооборот на душу населення; 

Середня місячна заробітна плата; 

Обсяг інвестицій в основний капітал. 

2. Інтеграція у світову економіку: 

Загальний обсяг експорту; 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на території міської ради. 

3. Трудові ресурси: 

Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки; 

Кількість зареєстрованих безробітних; 

Кількість компаній, що надають бізнес-послуги. 

4. Транспортна інфраструктура: 

Загальний обсяг пасажирських перевезень всіма видами транспорту; 

Загальний обсяг вантажних перевезень всіма видами транспорту; 

Щільність автошляхів на 100 км. 

6. Діяльність органів місцевої влади щодо розвитку підприємництва: 

Кількість та ставки запроваджених місцевих податків; 

Кількість та інформативність веб-сайтів місцевих органів влади; 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 000 населення; 

Фінансові результати діяльності малих підприємств; 

Частка малих підприємств, які одержали прибуток; 

Кількість малих підприємств, що випускали продукцію / надавали послуги; 

Обсяг продукції, робіт та послуг, виробленої малими підприємствами. 

Стратегія є документом, який може корегуватися в залежності від зміни обставин. Члени 
Комітету з управління впровадженням, а також усі мешканці, причетні до роботи над 
Стратегією, повинні відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися 
актуальними й реалізовувалися. Комітет з управління впровадженням збирається 
щоквартально для оцінки досягнутих результатів та коригування запропонованих змін до 
Стратегії. Проекти рішень щодо змін до Стратегії розвитку туризму на території 
Яремчанської міської ради виносяться на розгляд міської ради та затверджуються нею. 

 

Показники оцінки реалізації Стратегії 

(індикатори досягнення результату) 

Загальні показники 

1.  Створення нових туристичних продуктів та їх впровадження 

2.  Покращення стану здоров’я та довкілля 

3.  Збільшення кількості атракційних об’єктів туристичної інфраструктури 

4.  Збільшення тривалості перебування туристів у регіоні 

5.  Закріплений за регіоном імідж, як території для рекреації та оздоровлення 

6.  Зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ 

7.  Довжина капітально відремонованих доріг 

Стратегічний напрям А 

1.  Збереження традицій (за опитуваннями мешканців та туристів) 
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2.  % повторних візитів 

3.  Кількість подій (фестивалів, заходів і т.п.) 

4.  Кількість туристів на рік 

5.  Розширення переліку країн з яких приїжджають групи туристів 

Стратегічний напрям Б 

1.  % очищених стоків 

2.  К-ть аварій та травмованих на дорогах в порівнянні з попередніми роками 

3.  % об’єктів з питною водою 

4.  % відходів, які використовуються як вторсировина 

5.  % паркомісць для автотранспорту в порівнянні з розрахованою потребою 

Стратегічний напрям В 

1.  % мешканців, переконаних що туризм сприяє розвитку 

2.  Кількость осіб, самозайнятих завдяки туризму 

3.  Кількість осіб зі спеціальною освітою в сегменті гостинності 

4.  % задоволених відпочивальників згідно з опитуванням 

5.  Приріст/зменшення туристичного збору 

 

Перелік можливих критеріїв оцінки виконання операційних завдань 

Кількість створених паркомісць 

Середня к-ть днів перебування туриста 

Кількість туристів в рік 

Рівень безробіття серед місцевого населення 

Відстань до найближчої зупинки громадського транспорту 

Середній час очікування на громадський транспорт 

Рівень безпеки на території в порівнянні з іншими територіями 

Середня відстань між сміттєвими урнами 

Середня відстань між громадськими туалетами 

Процент постійних місць праці в сфері туризму 

Процент фірм, що проводять цілорічну діяльність 

Процент повторних візитів туристів 

Процентне відношення туристів до місцевих мешканців 

Процент мешканців, переконаних що туризм сприяє розвитку інфраструктури та послуг 

К-ть мешканців, зайнятих в сфері туризму 

Середнє споживання електроенергії на особу в порівнянні з іншими регіонами 

Процент фірм та домогосподарств, що використовують альтернативні джерела енергії 

Процент об’єктів, що мають систему очистки стоків (власну чи централізовану) 

Процент очищених стоків 

Процент об’єктів з питною водою, що відповідає санітарним нормам 

Процент зафіксованих хворіб, пов’язаних з якістю води чи харчуванням 

Вага ТПВ з розрахунку на одного мешканця 
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Процент відходів, що використовуються як вторсировина 

К-ть відходів (сміття) в громадських місцях 

Процент території, на якій здійснюється контроль за дотриманням затверджених правил 
благоустрою території, густоти забудови і т.п  

К-ть паркомісць для туристичних автобусів поблизу об’єктів, що відвідуються 

К-ть нових туристичних (мережевих) продуктів, впроваджених на території 

К-ть новозбудованих туристичних об’єктів 

Кількість об’єктів, що здатні приймати осіб з інвалідністю 

Процент персоналу, що знає та вміє працювати з людьми з інвалідністю 

Вартість інвестицій, що опосередковано прив’язані до туризму 

Кількість міжнародних туристичних продуктів, частиною яких є Яремчанщина 

Процент персоналу, що має спеціалізовану освіту в сфері готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу 

К-ть самозайнятих завдяки туризму 

К-ть туристів, що відгукнулись на нові промоційні продукти 

Довжина новозбудованих доріг 

Довжина капітально відремонтованих доріг 

Довжина новозбудованих водогонів 

Довжина новозбудованих каналізаційних та дощоприймальних мереж 

К-ть фестивалів та заходів, що притягують туристів 

К-ть підготованих провідників, екскурсоводів 

К-ть організованих прес-турів 

К-ть відвідувачів ТІЦ та веб-сторінки 

і т.д. 
 


