
НАПРЯМКИ  ТА  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ. РОЗВИТОК  ТУРИЗМУ на території  ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ  РАДИ  НА 2018-2020 РОКИ 

№
п
/
п

Завдання Заходи Результативні
показники

Відповідальний 
виконавець

Строк 
реаліза
ції

Джерела 
фінансуван
ня

Обсяги фінансування
2019 2020 2021

Очікувані 
результати
від 
виконання
заходу

Тис.грн
1
.

Створення
сприятливих
умов
економічного
розвитку  та
інвестицій: через
покращення
інфраструктурн
та  збереження  ,
часткове
відновлення
історико-
архітктурних
памяток

Реставрація садиби 
В.П. Скаржинського 
у с. Трикрати

Кількість 
створених та 
відреставрова
них 
історичних та 
природних 
пам’яток 

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інфраструктури та
інвестиційної 
діяльності

2021 Грантові 
кошти, 
співфінанс
ування з 
місцевого 
бюджету

                              500
,0

Підтримка
у 
належном
у стані 
об»єктів 
оглядовог
о туризму

Ремонт даху садиби 
В.П. Скаржинського 
у с. Трикрати

Відділ 
економічного 
розвитку, 
інфраструктури та
інвестиційної 
діяльності

2019 Інфраструк
турна 
субвенція, 
співфінанс
ування з 
місцевого 
бюджету

300,0 Підтримка
у 
належном
у стані 
об»єктів 
оглядовог
о туризму

Будівництво вело Кількість Відділ 2021 Грантові                             500, Збільшенн



дороги с. Воронівка 
– с. Актове

користувачів економічного 
розвитку, 
інфраструктури та
інвестиційної 
діяльності

кошти, 
кошти 
відповідно 
до 
договорів 
соцпартнер
ства

0 я кількості
туристичн
у послуг 
( велотури
зм)

Визначення та 
облаштування місця 
для реалізації 
продукції власного 
виробництва у с. 
Трикрати, с. Актове

Кількість 
встановлених 
місць за 
потребою 
підприємців

Відділ земельних 
відносин, 
містобудування, 
архітектури та 
ЖКГ

2020 Грантові 
кошти та 
кошти 
місцевого 
бюджету

20,0 Підвищен
ня 
кількості 
самозайня
того 
населення 
та 
збідьшенн
я кількості
ФОПів

Покращення 
інфраструктури на 
території каньйону 
(Бузький ГАРД) та 
урочище 
«Лабіринт»,врахову
ючи потреби осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями та 
для сімей з дітьми

Кількість 
туристів, з 
врахуванням 
потреб

Керівництво 
Бузького ГАРДу, 
Відділ земельних 
відносин, 
містобудування, 
архітектури та 
ЖКГ, КП 
«Джерело», 
підприємці

2019-
2021

Кошти 
соціальних 
партнерів 
(Бузький 
ГАРД), ГО,
місцевий 
бюджет, 
грантові 
кошти

20,0       20,0        20,0 Збільшенн
я потоку 
туристів

Виготовлення та 
встановлення 
вказівників на 
території с. 
Трикрати, с. Актове

Кількість 
встановлених 
вказівників

«Бузький ГАРД», 
ДП «Вознесенське
ЛГ, Відділ 
земельних 
відносин, 

2019-
2021

Кошти 
соціальних 
партнерів 
(Бузький 
ГАРД), ГО,

5,0      5,0          5,0 Підвищен
ня рівня 
орієнтації 
туристів 
та 



містобудування, 
архітектури та 
ЖКГ, КП 
«Джерело», 
підприємці

місцевий 
бюджет, 
грантові 
кошти

мешканців

Визначення та 
облаштування місць 
для автостоянок, які 
б задовольнили б 
потреби людей з 
інвалідністю, сімей з
дітьми та людей 
поважного віку.

Кількість 
автостоянок

Відділ земельних 
відносин, 
містобудування, 
архітектури та 
ЖКГ, КП 
«Джерело», 
підприємці

2020 Місцевий 
бюджет

          
                  -

Підвищен
ня рівня 
безпеки та
збільшенн
я кількості
туристів з 
особливим
и 
гендерним
и 
потребами

2
.

Створення 
сприятливих 
умов для 
залучення 
інвестицій, 
сучасноїі 
нфраструктури 
туризму, 
ефективного 
використанняпр
иродного 
історико-
культурного та 
туристично-
рекреаційногопо
тенціалу з 
урахуванням 

Запровадження 
екоініціатив з 
залученням дітей 
шкільного та 
дошкільного віку.

Кількість 
запроваджени
х екоініціатив

Відділ освіти, 
старости, 
Молодіжна 
громадська рада

2019-
2021

Місцевий 
бюджет, 
грантові 
кошти

1,5         1,5        1,5

                       

Покращен
ня та 
збереженн
я 
екологісно
го стану 
навколиш
нього 
середовищ
а



екологічної 
складової

Здійснення заходів з 
впорядкування 
територій 
рекреаційного 
призначення, 
туристичних 
маршрутів, 
туристичних 
об»єктів, берегів, 
водойм.

Кількість 
проведених 
суботників та 
екоакцій

Відділ освіти, 
старости, 
Молодіжна 
громадська рада, 
КП «Джерело»

2019-
2021

Кошти 
АМЕР, 
грантові 
кошти, 
кошти 
місцевого 
бюджету

                          10,0 Покращен
ня та 
збереженн
я 
екологічно
го стану 
навколиш
нього 
середовищ
а 
( туристич
ну 
об»єктів, 
берегів 
річок, лісу
та ін..)

3
.

Забезпечення
сталого розвитку
туристичної
галузі   в
Олександрівські
й  ОТГ  та
виведення  її  на
конкурентно
спроможний,
економічновигід
ний  рівень
шляхом
створення
туристичного
центру  чи

Узгодження питань з
«Бузьким ГАРДом» 
та Вознесенським 
ЛГ щодо співпраці з 
наступних питань :

- Поліпшення 
екостану 
туристичних 
маршрутів та 
туристичних 
об»єктів

- Участь у 
соціально-
економічному

- Кількіс
ть 
упоряд
ковани
х 
турист
ичних 
маршр
утів та 
об»єкті
в

- Кількіс
ть 
укладе
них 

«Бузький ГАРД» 
та Вознесенським 
ЛГ, старости, 
відділ культури, 
молоді, спорту 
Олександрівської 
с/р

2019 - 
2020

Кошти 
Бузького 
гарду та 
кошти 
соціальних 
партнерів, 
які вже 
надають 
послуги

-
Підвищен
ня рівня 
надання 
туристичн
у послуг.



підприємство
іншої
організаційно-
правової  форми
(АМЕР)   

розвитку сіл 
Трикрати, 
Актове 
(укладення 
договорів 
соцпартнерст
ва)

- Покращення 
інфраструкту
ри (туалети, 
сміттєві баки, 
враховуючи 
потреби 
людей з 
інвалідністю 
та дітей)

догово
рів про
співпр
ацю з 
визнач
енням 
конкре
тних 
заходів
та 
викона
вців

- Кількіс
ть 
встано
влених
туалет
тів, 
сміттєв
их 
баків

Делегування 
повноважень у сфері
туризму у селищній 
раді, застосовуючи 
гендернозбалансован
ий підхід

Створена 
координаційн
а рада з 
питань 
розвитку 
туризму

Виконавчий 
комітет, Сесія 
селищної ради

2019 Внесення 
змін до 
назви 
відділу 
«Відділ 
культури, 
молоді та 
спорту», а 
саме 
«Відділ 
культури, 
молоді, 

-
Дієва 
координац
ія між 
суб»єктам
и 
Програми



спорту та 
туризму» , 
внесення 
змін до 
штатного 
розпису 
відділу 
шляхом 
введення 
штатної 
одиниці 
або 
покладання
обов»язків 
на 
спеціаліста
з питань 
молоді та 
спорту.

Сприяння в 
організації 
виготовлення та 
реалізації сувенірної 
продукції

Кількість 
різновидів 
виготовленої 
сувенірної 
продукції

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
старости, 
екскурсоводи, 
АМЕР

2020-
2021

Кошти 
АМЕР -  

Збільшенн
я кількості
підприємц
ів

Визначення та 
організація майстер 
класів, враховуючи 
зацікавленість 
різних вікових 
категорій дітей, 
чоловіків та жінок

Кількість 
залучених 
майстрів у 
тому числі 
чоловіків та 
жінок)

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
відділ освіти, 
старости, АМЕР

2019
-

    - Збільшенн
я виду 
туристичн
у 
продуктів 
та 
створення 
умов для 
розвитку 



підприємн
ицької 
діяльності 
чоловіків 
та жінок

Створення 
туристичного центру
чи підприємство 
іншої організаційно-
правової форми та 
створення робочих 
місць з урахуванням 
гендернозбалансован
ого підходу

Створена 
Агенція 
місцевого 
економічного 
розвитку

Сесія селищної 
ради

2019  Програма 
«Добре» , 
місцевий 
бюджет, 
підприємці

400,0 Координа
ція роботи
всіх 
зацікавлен
их сторін  
у сфері 
туризму 

Визначення місця 
для офісу «Бузького 
ГАРДУ» на 
території с. 
Трикрати , 
враховуючи 
можливість доступу 
до нього осіб з 
обмеженими 
фізичними 
можливостями

Визначене 
місце

Виконавчий 
комітет, старости

2019 Виконавчи
й комітет

- Координа
ція роботи
з 
«Бузьким 
ГАРДОМ»

Робота з існуючими 
туроператорами - 
Виявлення та аналіз 
роботи туристичних 
фірм, які проводять 
екскурсії на 
території 
Олександрівської 

Кількість 
укладених 
договорів.

Відділ культури, 
молоді та спорту

2019-
2021 АМЕР

 -

Узгоджен
ня графіку
проведень 
екскурсій.



ОТГ, узгодження 
графіку проведень та
визначення умов 
проведення 
екскурсій 
( укладення 
договору)
Впровадження 
системи 
статистичної 
звітності суб»єктів 
туристичної галузі, 
застосовуючи 
гендерний підхід – 
чоловіки, жінки, 
вікову категорію, 
сфери зайнятості

Створений 
реєстр з 
урахуванням 
гендерної 
сегрегації.

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
старости, 
екскурсоводи, 
АМЕР

2019, 
постій
но

АМЕР  - Збільшенн
я кількості
людей, 
зайнятих у
сфері 
туризму та
працевлаш
тування.

Створення рівних 
можливостей для 
суб»єктів 
підприємництва  
незалежно від форми
власності

Кількість 
проведених 
просвітницьк
их заходів

Виконком 
селищної ради

2019-
2021 Кошти 

АМЕР, 
Бузький 
ГАРД, 
грантові 
кошти

- Врахуванн
я в 
колективн
их 
договорах 
та 
посадових
обов»язка
х 
гендерної 
складової 
для 
суб»єктів 
підприємн
ицтва 
незалежно



від форм 
власності 
в сфері 
туризму.

Участь у проектній 
діяльності, 
враховуючи 
гендерну складову

Кількість 
створених 
проектних 
заявок

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
Молодіжна 
громадська рада, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму,
ГО «ЦВІТ»

постій
но

Створення 
проектних 
заявок на 
різну 
тематику, 
участь у 
різноманіт
них 
конкурсах, 
у тому 
числі 
«Бюджет 
участі» 
Олександрі
вської 
селищної 
ради

- Залучення 
грантових 
коштів на 
розвиток 
туристичн
у сфери

4
.

Стимулювання
створення
додаткових
послуг  в
туристичній
сфері  через
розробку  та
випуск
друкованої
рекламно-
інформаційної,с
увенірної

Розробка та 
виготовлення Land – 
book ( брошура про 
Олександрівську 
ОТГ)

Розроблена та
надрукована 
брошура про 
привабливість
Олександрівс
ької ОТГ

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
АМЕР

2020-
2021

Грантові 
кошти, 
співфінанс
ування з 
місцевого 
юджету

            20,0 Промоція 
приваблив
ості 
громади 
для  
залучення 
інвесторів 
та 
збільшенн
я 
туристичн
ого 



продукції потоку.

Виготовлення та 
розробка буклетів 
туристичних  
об»єктів та 
маршрутів, 
враховуючи різний 
контент для різних 
вікових та гендерних
груп

Кількість 
розроблених 
та 
виготовлених 
туристичних 
буклетів з 
врахуванням 
потреб 
різного 
контенту

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
АМЕР

2020-
2021

Грантові 
кошти, 
кошти ГО, 
АМЕР

             5,0            5,0 Підвищен
ня рівня 
орієнтації 
туристів 
та 
мешканців

Створення вкладки 
«Туризм» на веб-
сайті селищної ради

Створена 
вкладка

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
відповідальний за 
ведення веб-сайту
селищної ради

2019
    -    -

Розширен
ня 
можливос
тей до 
залучення 
туристичн
ої галузі 
туристів, 
інвесторів,
підприємц
ів

Виготовлення 
інформаційних 
банерів, враховуючи 
різний контент для 
різних вікових та 
гендерних груп

Кількість 
виготовлення 
інформаційни
х банерів, 
враховуючи 
контент для 
різних 
вікових та 
гендерних 
груп

Відділ культури, 
молоді та спорту

2019-
2021

 Грантові 
кошти

 5,0       5,0         5,0 Підвищен
ня 
обізнаност
і 
населення 
та 
туристів 



Створення сторінки 
ФБ Агенції 
місцевого 
економічного 
розвитку, 
враховуючи різний 
контент для різних 
вікових та гендерних
груп

Створена 
сторінка ФБ

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
АМЕР

2019

-
-

Підвищен
ня 
обізнаност
і 
населення 
та 
туристів

Взаємодія з ЗМІ - 
поширення 
інформації у 
друкованих ЗМІ, 
враховуючи різний 
контент для різних 
вікових та гендерних
груп

Кількість 
надрукованих
статей, 
оголошень,

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
АМЕР, 
Координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

2019-
2021

-  - 

Підвищен
ня 
обізнаност
і 
населення 
та 
туристів

Організація 
інфотурів, престурів

Кількість 
проведених 
інфотурів та 
престурів

Відділ культури, 
молоді та 
спорту,АМЕР

Почин
аючи з 
2020 

  

-
                    -

Збільшенн
я кількості
надрукова
на та 
відзнятої 
інформації
та 
матеріалів 
про 
туристичн
у 
діяльність 
та 
розширено
кола 
потенційн



о туристів
Організація та 
проведення заходів 
до дня туризму, 
враховуючи різні 
вікові та гендерні 
групи

Кількість 
заходів та 
кількість 
учасників 
заходів

Відділ культури, 
молоді та спорту

щорічн
о  Кошти 

місцевого 
бюджету, 
грантові 
кошти, 
співфінанс
ування 
спонсорів, 
АМЕР

5,0        5,0            5,0
Популяриз
ація 
туризму 
для 
підприємц
і та 
туристів

Розробка та 
затвердження 
туристичного бренду

Розроблений 
туристичний 
бренд

Робоча група з 
розробки бренду

2019-
2020 Кошти 

АМЕР, 
грантові 
кошти

 

1,0      1,0

Підвищен
ня рівня 
індентифі
кації 
громади

5
.

Залучення
туристичногопот
енціалу  для
створення
регіональноготу
ристичного
продукту,
здатного
максимально
задовольнити
туристичні
потреби
мешканців/ок  та
його  гостей
через  створення
туристичних
продуктів

Створення Музею 
села (узгодження 
місця, виділення 
приміщення)

Створений 
музей

Виконавчий 
комітет селищної 
ради, АМЕР, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

2019-
2020

Грантові 
кошти

20,0 Збереженн
я 
історичної
спадщини 
громади



Розробка вело 
маршрутів, їх 
візуалізація, 
враховуючи потреби
сімей з дітьми

Кількість 
розроблених 
маршрутів, 
враховуючи 
потреби сімей
з дітьми

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
«Бузький ГАРД», 
Вознесенське ЛГ, 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

2019

-
     -

Популяриз
ація 
здорового 
способу 
життя

Створення продукту 
«Живі скульптури», 
враховуючи вікову 
категорію туристів

Створений 
туристичний 
продукт

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
«Бузький ГАРД», 
Вознесенське ЛГ, 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

2019-
2020

    -
 
        -

Інновацій
ні та 
креативні 
підходи до
розробки 
туристичн
у 
продуктів 

Запровадження 
традиції проведення 
«Осіннє рандеву» 
враховуючи різний 
контент для різних 
вікових та гендерних
груп

Щорічне 
проведення 
заходу, 
враховуючи 
різних 
контент для 
різних 
вікових та 
гендерних 
груп

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
«Бузький ГАРД», 
Вознесенське ЛГ, 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

Почин
аючи з 
2019 Грантові 

кошти
2,0       2,0        2,0

Збереженн
я та 
популяриз
ація 
історичної
спадщини 
та 
збільшенн
я рівня 
приваблив
ості 
туристичн
у послуги

Запровадження 
ярмаркової 
діяльності 

Кількість 
проведених 
ярмарок

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
«Бузький ГАРД», 

Почин
аючи з 
2020

Кошти 
АМЕР

 
-

Збільшенн
я 
можливос



(сільгосппродукція, 
декоративно-
прикладне 
мистецтво, власна 
продукція 
населення) з 
залученням 
мешканців інших 
ОТГ

Вознесенське ЛГ, 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

тей 
реалізації 
власної 
сільгоспро
дукції та 
продукції 
власного 
виробницт
ва 
місцевого 
населення

Створення 
мотузкового 
містечка

Створено 
мотузкове 
містечко 

Агенція місцевого
економічного 
розвитку

2021 Грантові 
кошти, 
співфінанс
ування з 
місцевого 
бюджету

                    
                              3,0 

Збільшить
ся 
різновид 
туристичн
у послуг 
та 
збільшить
ся 
кількість 
туристів, у
тому числі
сімей з 
дітьми



Розробити програму 
для туристів 
«Сімейний 
вихідний» 
враховуючи різний 
контент для різних 
вікових та гендерних
груп

Розроблена 
Програма 
«Сімейний 
вихідний»

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
«Бузький ГАРД», 
Вознесенськие 
ЛГ, екскурсоводи,
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму,
АМЕР

2020-
2021

-

-

Збільшить
ся 
різновид 
туристичн
у послуг 
та 
збільшить
ся 
кількість 
туристів, у
тому числі
сімей з 
дітьми

Щорічний захід 
«Вертуто – фест » , 
враховуючи 
зацікавленість 
різних вікових 
категорій дітей, 
чоловіків та жінок

Щорічно 
проведений 
захід

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

Почин
аючи з 
2020 
року 
щорічн
о 1 раз 
на рік

Кошти 
спонсорів

- Популяриз
ація 
національ
на 
традицій 
громади та
збільшенн
я кількості
туристів

Організація 
фототурів, 
враховуючи 
зацікавленість 
різних вікових 
категорій дітей, 
чоловіків та жінок

Кількість 
організованих
фототурів

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
«Бузький ГАРД», 
Вознесенське ЛГ, 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

2019-
2021

- -

Збільшить
ся 
різновид 
туристичн
у послуг 
та 
збільшить
ся 
кількість 



туристів, у
тому числі
сімей з 
дітьми

Розробка сезонних 
та святкових турів, 
враховуючи 
зацікавленість 
різних вікових 
категорій дітей, 
чоловіків та жінок

Кількість 
розроблених 
сезонних та 
святкових 
турів

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
«Бузький ГАРД», 
Вознесенське ЛГ, 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

2019-
2021

-    -

Збільшить
ся 
різновид 
туристичн
у послуг 
та 
збільшить
ся 
кількість 
туристів, у
тому числі
сімей з 
дітьми

Розробка та 
організація 
корпоративних 
поїздок для туристів 
та організацій, як 
різновид 
туристичної послуги

Кількість 
організованих
корпоративно
-туристичних 
поїздок

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму,
АМЕР

2019-
2021

-

-
Поява 
нового 
продукту 
та його 
популяриз
ація

Організація 
спортивно-
туристичних заходів,
враховуючи потреби
осіб з обмеженими 
фізичними 
можливостями

Розробка 
туристичного 
продукту – 
спортивно-
туристичні 
заходи.

Відділ культури, 
молоді та спорту, 
«Бузький ГАРД», 
Вознесенське ЛГ, 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму,
Молодіжна 

2019-
2021

-

                          

              -

            

Популяриз
ація 
здорового 
способу 
життя та 
розширено
напрямків 
та 
можливос



громадська рада, 
відділ освіти, 
АМЕР

тей для 
туристів

6
.

Забезпечення
просвітницької
та  освітньої
діяльності  у
сфері  розвитку
туризму

Робота з місцевими 
жителями – 
тренінги, майстер 
класи щодо 
організації зелених 
садиб, надання 
транспортних 
послуг, послуг з 
харчування, майстер 
класів, враховуючи 
різні вікові та 
гендерні групи

Кількість 
залучених 
мешканців

АМЕР, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму

2019-
2021

Грантові 
кошти, 
кошти 
АМЕР

-

Залучення 
місцевих 
жителів до
розширено
своїх 
можливос
тей у 
підприємн
ицькій 
діяльності

Проведення круглих 
столів,семінарів 
серед учнів, молоді 
та іншого населення 
на теми 
популяризації 
туризму, екопросвіти
і т.д.

Кількість 
залученої 
молоді та 
учнів

АМЕР,  «Бузький 
ГАРД», 
екскурсоводи, 
координаційна 
рада з питань 
розвитку туризму,
відділ освіти

2019-
2021

Грантові 
кошти, 
кошти 
АМЕР      -

Збільшенн
я рівня 
екологічне
свідомості
молоді та 
учнів.


