
ПРОЄКТ 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
 

Про внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області 
на 2021-2025 роки  

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43, пунктом 1 частини 1 статті 44 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статтею 12 Закону України «Про туризм», 
статтею 14 Закону України «Про курорти», пунктом 2 статті 11 Закону України «Про 
природно-заповідний фонд України», враховуючи розпорядження голови Полтавської 
обласної державної адміністрації від 09.12.2021 № 857 «Про підвищення 
ефективності управління майном спільної власності територіальних громад області», 
з метою комплексного розвитку туризму у Полтавській області та здійснення 
належного управління Комунальною установою «Рекреаційний центр 
Криворудський» Полтавської обласної ради, 

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області 

на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії 
восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 49, що додається на 3 аркушах.  

 
2. Організацію виконання рішення покласти на Департамент культури і туризму 

Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за виконанням рішення – на 
постійні комісії обласної ради: з питань молодіжної політики, спорту та туризму, з 
питань екології та раціонального природокористування, з питань бюджету та 
управління майном.  
 
 

 

ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.БІЛЕНЬКИЙ 



Додаток   

до рішення пленарного засідання 

двадцять сьомої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

09.12.2021 № 

 

 

Зміни до Програми розвитку туризму і курортів  

у Полтавській області на 2021-2025 роки  

 

1. Пункту 9 розділу І. «Паспорт Програми розвитку туризму і курортів у 

Полтавській області на 2021-2025 роки» викласти у такій редакції: 

 

9. Очікуваний обсяг 

фінансування 

програми, всього 

4 619,5 тис. грн 

 

 

1) 

2) 

 

3) 

 

 

4) 

у тому числі за рахунок 

коштів: 

 

державного бюджету - 

обласного бюджету; 4 619, 5 тис. грн 

районного, міського,  

селищного 

(сільського) бюджету; 

 

- 

 

інших джерел  

фінансування 

- 
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2. У Додатку 1 «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 

2021–2025 роки: 

 

2.1. Напрям 4 викласти у такій редакції: 

 
 Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

(рік) 

Виконавці Джерела 

фінансуван 

ня 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн.) 

Всього 2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 2025р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Напрям 4 

 

 
4. 

Забезпечення 

діяльності 

Комунальна 

установа 
"Рекреаційний 

Центр 
Криворудський» 

Полтавської 
обласної ради 

4.1.Фінансування 

та утримання 

2021-2025 

роки 
Департамент 

культури і 

туризму 

Полтавської 

ОДА 

Обласний 

бюджет 

850,0 850,0 - - - - 

Разом за напрямом 4 
Обласний 
бюджет 

850,0 850,0 - - - - 

 

 

2.2. Пункт «Разом за програмою» викласти у такій редакції: 

 
 Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

(рік) 

Виконавці Джерела 

фінансуван 

ня 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн.) 

Всього 2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 2025р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Разом за програмою 
Обласний 
бюджет 

4 619,5 1824,5 785,0 740,0 630,0 640,0 
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3. Бюджет програми Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській 

області на 2021–2025 роки викласти у такій редакції: 

Бюджет програми 

Програми розвитку туризму і курортів 

у Полтавській області на 2021–2025 роки, тис. грн 

 

 

 

Директор Департаменту  

культури і туризму  

Полтавської обласної  

державної адміністрації      І. УДОВИЧЕНКО 

Очікувані 

джерела 

фінансування 

Етапи виконання Обласної програми  

Усього 

витрати на        

фінансування 
2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.  

Обсяг коштів, 

усього, 

у тому числі: 

1824,5 785,0 740,0 630,0 640,0 4 619,5 

державний 

бюджет 

- - - - - - 

обласний 

бюджет 

1824,5 785,0 740,0 630,0 640,0 4 619,5 

районні, міські 

бюджети 

- - - - - - 

бюджети сіл, 

селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

- - - - - - 

Інші джерела - - - - - - 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку туризму і 

курортів у Полтавській області на 2021-2025 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Департамент культури і туризму Полтавської 

обласної державної адміністрації. Проєкт рішення не є нормативно-правовим 

актом. 

 

Мета: комплексний розвиток туризму в Полтавській області та здійснення 

належного управління Комунальною установою «Рекреаційний центр 

Криворудський» Полтавської обласної ради. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 

09.12.2021 № 857 «Про підвищення ефективності управління майном спільної 

власності територіальних громад області». 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття даного рішення дасть можливість належного управління, 

фінансування та регулювання у сфері охорони і використання територій 

Комунальної установи «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської 

обласної ради. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Внести зміни у Додаток 1 «Напрями діяльності та заходи Програми 

розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021-2025 роки» 
Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021-2025 роки 

та викласти його в новій редакції. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблений на підставі Законів України: «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

природно-заповідний фонд України». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Пропоновані зміни до Програми розвитку туризму і курортів у 

Полтавській області на 2021-2025 роки будуть реалізовуватися за рахунок 

коштів обласного бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін  

 

Зазначений проєкт рішення обласної ради отримав експертну оцінку та 

погодження Департаменту фінансів та Департаменту економічного розвитку, 

торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.  

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення отримав погодження Громадської ради при Полтавській 

обласній державній адміністрації. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які містять ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів  

 

Результатом реалізації проєкту рішення стане виконання й дотримання 

вимог чинного законодавства, збільшення ефективності роботи Комунальної 

установи «Рекреаційний центр Криворудський» Полтавської обласної ради. 

 

 

 

Директор Департаменту  

культури і туризму  

Полтавської обласної  

державної адміністрації                                                         І. УДОВИЧЕНКО 



Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на  

2021-2025 роки» 

І. Паспорт програми 

9. Очікуваний обсяг 

фінансування 

програми, всього 

7 380,5  тис. грн 

 

 

1) 

2) 

 

3) 

 

 

4) 

у тому числі за рахунок 

коштів: 

 

державного бюджету - 

обласного бюджету; 7 380,5 тис. грн 

районного, міського,  

селищного 

(сільського) бюджету; 

 

- 

 

інших джерел  

фінансування 

- 

 

9. Очікуваний обсяг 

фінансування 

програми, всього 

4 619,5 тис. грн 

 

 

1) 

2) 

 

3) 

 

 

4) 

у тому числі за рахунок 

коштів: 

 

державного бюджету - 

обласного бюджету; 4 619, 5 тис. грн 

районного, міського,  

селищного 

(сільського) бюджету; 

 

- 

 

інших джерел  

фінансування 

- 

 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку туризму і курортів у Полтавській області на 2021–2025 роки 

Напрям 4 

 Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік 
заходів 

програми 

Строк 
викона

ння 

заходу 

(рік) 

Викона

вці 

Джер
ела  

фінансу

ван ня 

Орієнтовний обсяг 

фінансування (тис.грн.) 

Всього 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Напрям 4 

 

 
4. 

Забезпечення 
діяльності 

Комунальна  

установа 
"Рекреаційни

й центр 
«Криворудсь

кий» 

Полтавської 

обласної ради 

4.1.Фінансу
вання  та 

утримання 

2021-

2025 

рр 

Департа
мент 

культур

и і 
туризм

у 

Полтав
ської 

ОДА 

Обласний 
бюджет 

4611,0 850,0 885,0 921,0 958,0 997,0 

 Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік 

заходів 

програми 
 

Строк 

виконання 

заходу (рік) 

Виконав

ці 

Джер

ела 

фінан
суван 

ня 

Орієнтовний обсяг 

фінансування (тис.грн.) 

Всього 

 

2021р. 2022р. 

 

2023р. 2024р. 2025р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Напрям 4 

 

 

4. 

Забезпечення 

діяльності 

Комунальна 
установа 

"Рекреаційний 

центр 

«Криворудськ

ий» 

Полтавської 

обласної ради 

4.1.Фінан

сування 

та 
утриманн

я 

2021- 

2025 

рр 

Департам

ент 

культури 
і туризму 

Полтавсь

кої ОДА 

Обласний 

бюджет 
850,0 850,0 - - - - 
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Директор Департаменту культури і туризму  

Полтавської обласної державної адміністрації                                                                                І. УДОВИЧЕНКО 

Разом за напрямом 4 
Обласний 

бюджет 
4611,0 850,0 885,0 921,0 958,0 997,0 

 

Разом за напрямом 4 

 

Обласний 

бюджет 
850,0 850,0 - - - - 

 

Разом за програмою 
 Назва 

напряму 

діяльност

і 

Перелік 
заходів 

програми 

Строк 
виконання 

заходу (рік) 

 

Викона
вці 

Джерела 
фінансува

н ня 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн.) 

Всього 2021р. 2022р. 2023р. 
 

2024р. 
 

2025р. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом за програмою Обласний 
бюджет 

7 380,5 1824,5 1670,0 1661,0 1588,0 1637,0 

 

 Назва 
напряму 

діяльності 

Перелік 
заходів 

програми 

Строк 
виконання 

заходу (рік) 

 

Виконав
ці 

Джерела 
фінансува

н ня 

 Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн.) 

Всього 2021р. 2022р. 2023р. 
 

2024р. 
 

2025р. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Разом за програмою Обласний 
бюджет 

4 619,5 1824,5 785,0 740,0 630,0 640,0 

 

Бюджет програми  

Бюджет програми 

Програми розвитку туризму і курортів 

у Полтавській області на 2021–2025 роки, тис. грн 
Очікувані джерела 

фінансування 
Етапи виконання Обласної 

програми 

Усього витрати 

на        

фінансування 
2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 

Обсяг коштів, 

усього, 

у тому числі: 

1824,5 1670,0 1661,0 1588,0 1637,0 7 380, 5 

державний бюджет - - - - - - 

обласний бюджет 1824,5 1670,0 1661,0 1588,0 1637,0 7 380, 5 

районні, міські 

бюджети 

- - - - - - 

бюджети сіл, селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

- - - - - - 

Інші джерела - - - - - - 
 

Бюджет програми 

Програми розвитку туризму і курортів 

у Полтавській області на 2021–2025 роки, тис. грн 
Очікувані джерела 

фінансування 
Етапи виконання Обласної програми Усього 

витрати на        

фінансування 
2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 

Обсяг коштів, усього, 

у тому числі: 

1824,5 785,0 740,0 630,0 640,0 4 619,5 

державний бюджет - - - - - - 

обласний бюджет 1824,5 785,0 740,0 630,0 640,0 4 619,5 

районні, міські 

бюджети 

- - - - - - 

бюджети сіл, селищ, 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

- - - - - - 

Інші джерела - - - - - - 

 


