ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ № 4
виїзного засідання постійної комісії обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації
с. Пилипець, Хустський район
від 10 лютого 2021 року

Склад комісії: 7 депутатів
Присутні:
Кіш Михайло Михайлович – голова
комісії
Шандор Федір Федорович – заступник
голови комісії
Чубірко Володимир Володимирович –
член комісії
Галай Ірина Олександрівна – секретар
комісії – онлайн-режим
Балог Лівія Іванівна – член комісії –
онлайн-режим
Відсутні члени комісії:
Каськів Владислав Володимирович
Паульо Володимир Дьордьович
Запрошені:
Бобонич Іван Іванович – заступник
голови Пилипецької територіальної громади
Готра
Маріанна
Василівна
–
начальник управління туризму та курортів
Закарпатської облдержадміністрації
Греньо Михайло Михайлович – голова
Громадської ради при облдержадміністрації
Гуляк Олександр Йосифович –
начальник
гірської
пошуково-рятувальної
частини
Аварійно-рятувального
загону
спеціального призначення Управління ДСНС
України у Закарпатській області
Коваль Олександр Дмитрович –
керівник інформаційного порталу «Турінформ
Закарпаття», викладач УжНУ, експерт з туризму,
представник Агенції регіонального розвитку
«Закарпаття»
представники готельно-ресторанного
бізнесу громади с. Пилипець

Порядок денний:
Про розвиток туристичної галузі гірських територій в умовах
сьогодення та комплексне вирішення проблемних питань
Відкриваючи засідання, голова комісії Кіш Михайло Михайлович
насамперед відзначив, що у виїзному зібранні, що стосується вивчення
проблемних питань розвитку туристичної галузі гірських територій в
умовах сьогодення, беруть участь троє членів комісії, депутати Балог Лівія
Іванівна, Галай Ірина Олександрівна – долучаються в онлайн-режимі –
таким чином кворум є.
СЛУХАЛИ: Головуючий Кіш М. М. поінформував присутніх
представників Пилипецької територіальної громади про завдання і мету, з якою
здійснюється виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації. Та наголосив,
що розвиток туризму є одним із найголовніших напрямків кожної територіальної
громади. Тому у цьому контексті за участю представника управління туризму і
курортів облдержадміністрації, рятувальників, агенцій регіонального розвитку
– важливим є почути думку, насамперед, тих громад, у яких активно розвивається
гірськолижний туризм з тим, аби у подальшому можна вносити пропозиції до

Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області та Регіональної
стратегії розвитку області. Також у цьому контексті актуальним є пошук шляхів та
вирішення проблемних питань розвитку туристичної галузі в умовах викликів
сьогодення. З цією метою профільна комісія обласної ради з початку 2021 року
побувала на гірськолижному комплексі «Красія» (с. Вишка) та виробила рекомендації
щодо узгоджених механізмів співпраці громад області.

ВИСТУПИЛИ:
Готра М. В. ознайомила депутатів та учасників зустрічі із важливими
питаннями щодо: комунікації серед екскурсоводів, їх реєстр, механізми
програм підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу та співпраці
з територіальними громадами, національними парками та гірськими
провідниками; узгодження плану-календаря подій на поточний рік та ін.
Кіш М. М. акцентував на пріоритетності розвитку туризму та
рекреації, розбудові інфраструктури населених пунктів, дорожньої галузі та
важливості цих напрямків у забезпеченні економічної складової
життєдіяльності територіальних громад області. З цією метою актуальними є:
промоції задля покращення туристичної та інвестиційної привабливості громад,
активізації проєктів розвитку у різних конкурсних програм (регіональних,
міжнародних); налагодження тісної взаємодії між місцевою владою, різними
суб’єктами господарювання, грантодавцями у створенні якісного туристичного
продукту; поглиблення міжрегіональної співпраці у сфері соціального захисту
населення, поводження з твердими побутовими відходами та ін.
Шандор Ф. Ф. відмітив, що у час становлення громад насамперед
треба перебудовувати сам процес відносин у громаді, має домінувати соціальна
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складова кожного її жителя, треба зуміти по новому вести діалог із
представниками бізнесу (туристичного, готельного, ресторанного), навчати
фінансовій грамотності, оперативно реагувати на виклики сьогодення,
виходити на конструктив та поступово спільно вирішувати наявні місцеві
проблеми. Також запевнив, що у межах компетенції, і обласна рада, і обласна
держадміністрація сприятимуть просуванню ініціативних перспективних
проєктів розвитку територій громад області, надаватимуть роз’яснювальну
інформацію в частині отримання грантів, або інших проєктів розбудови
територій області.
Чубірко В. В. зазначив, що завдяки розвитку туристичної
інфраструктури територіальних громад, просуванню зовнішнього туризму,
якісному наданню туристичних послуг, у т.ч. й через туристичні вебсайти,
соціальні мережі, мобільні додатки – є реальна можливість залучати кошти на
розбудову територій. Задля цього громадам необхідно проаналізувати наявні
ресурси (природні, соціальні, комунальні) з тим, щоб зайнятися пошуком
додаткових джерел фінансування (не заборонених законодавством), розвивати
комунікацію, виходити на співпрацю із сусідніми громадами та закордонними
партнерами.
Коваль О. Д. пояснив представникам громади важливі економічні
ресурсні складові для розвитку територій, зокрема у сфері туризму – це збір і
аналіз інформації для створення нових економічних продуктів, у тому числі й
туристичних; визначення цільових груп; об’єднання учасників ринку
(ресторани, турбази, садиби сільські, екскурсоводи, туроператори) з метою
просування туристичного продукту на ринок.
Бобонич І. І. коротко поінформував присутніх про розвиток
туристичної галузі у Пилипецькій громаді, наголосив на проблемних питаннях
розвитку територіальної громади та звернувся із проханням щодо сприяння
обласної влади у їх розв’язанні.
Представники Пилипецької територіальної громади та місцевого
готельно-ресторанного бізнесу порушили перед обласною владою проблемні
питання, які виникають при наданні туристичних послуг та потребують їх
вирішення, зокрема:
– про стан та покращення якості надання туристичних послуг на
території громади;
– перспективи розробки нових продуктів та послуг для ринку
індустрії туризму, з врахуванням будівництва дороги Славсько – Пилипець
(Мале Карпатське коло);
– про безпеку перебування гостей та виділення земельної ділянки,
облаштування пункту базового перебування фахівців гірської пошуковорятувальної частини ДСНС на території с. Пилипець;
– збільшення надходжень до бюджету громади та детінізацію сектору
готельно-ресторанного бізнесу;
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– питання системи підготовки кадрів для сектору гостинності, у
навчальних закладах області, які навчають студентів за спеціальністю
готельно-ресторанна справа, туризм;
– питання контролю за якістю продуктів та послуг, зокрема й на
території водоспаду Шипіт;
– перспективи розвитку молодіжного хабу у громаді, з метою
співпраці зі шкільними закладами громади.
Балог Л. І., Галай І. О. (дистанційно) підтримали зазначені
пропозиції.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати:
– управлінню туризму та курортів облдержадміністрації
здійснювати, у межах повноважень, заходи щодо сприяння суб’єктам
господарювання у туристичній сфері та місцевим органами територіальної
влади, впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з
підтримки регіонального туристичного продукту;
– органам місцевого самоврядування області активізувати
діяльність у напрямках: збільшення кількості туристів за рахунок створення
нових та промоцію вже існуючих туристичних продуктів; здійснення заходів,
спрямованих на промоцію та розвиток туризму; пошуку шляхів підвищення
рівня туристичної привабливості територій; можливих підходів для
поглиблення та пошуку нових напрямків розвитку, втілення нових ідей для
проєктів розбудови територій та джерел їх фінансування; збільшення
надходжень від туристичної діяльності до місцевих бюджетів.
Голосували: присутні члени комісії – «за», Балог Л. І., Галай І. О.
(дистанційно) погодили зазначені рекомендації.
Рішення прийнято.
Голова комісії

Михайло КІШ

Секретар засідання

Ірина ГАЛАЙ

4

