ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА VІІІ скликання
ПРОТОКОЛ № 6
виїзного засідання постійної комісії обласної ради з питань
транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації
від 06 квітня 2021 року
Місце проведення:
Полянська
територіальна громада,
с. Солочин, 12.00

Склад комісії: 7 депутатів
Присутні:
Кіш Михайло Михайлович – голова
комісії
Шандор Федір Федорович – заступник
голови комісії
Члени комісії:
Чубірко Володимир Володимирович
Балог Лівія Іванівна – онлайн-режим
Відсутні:
Галай Ірина Олександрівна – секретар
комісії
Члени комісії:
Каськів Владислав Володимирович
Паульо Володимир Дьордьович
Запрошені:
Зварич Василь Васильович, Ребриш
Руслан Іванович – заступники голови
Полянської територіальної громади
Скрипинець
Мирослава
Володимирівна – секретар Свалявської міської
ради
Русин Іван Іванович – начальник
відділу туризму, інвестицій та соціальноекономічного розвитку житлово-комунального
господарства, внутрішніх та зовнішніх зв’язків
Свалявської міської ради
Загуменнова Маргарита Сергіївна –
голова громадської організації «Сольва-прогрес»
Ганинець
Павло
Павлович
–
генеральний директор ТОВ «Сузір’я» та
санаторію «Квітка полонини»
Представники готельно-ресторанного
бізнесу Свалявщини:
Агнеса Кеменяш (санаторій «Квітка
полонини»;
Ірина Бодрик та Наталія Чепа (готель
«Belle Royalle»)
Наталія
Уліганинець
(готель
«Сонячна Поляна»)
Любов Буряк (санаторій «Поляна»)

Порядок денний:
Про розвиток екологічного туризму у громадах області
Голова комісії Кіш Михайло Михайлович інформував присутніх, що
продовжується практика проведення виїзних засідань постійної комісії обласної
ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму та рекреації у
територіальні громади з метою вивчення проблемних питань розвитку
туристичної галузі . Та зазначив, що у виїзному засіданні беруть участь троє членів
комісії обласної ради, депутатка Балог Лівія Іванівна – дистанційно долучається
до розгляду питань, тому кворум є.
Головуючий запропонував обрати секретарем засідання Шандора
Федора Федоровича через відсутність секретаря постійної комісії.
ВИРІШИЛИ: Погодити кандидатуру депутата Шандора Ф. Ф. як
секретаря цього засідання постійної комісії, а також зазначений порядок денний
засідання комісії.
Голосували: присутні члени комісії – «за», депутат Балог Л. І. через
інтернет-зв’язок підтримала пропозиції.
Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ: Голова комісії Кіш М. М. наголосив на пріоритетності
розвитку туризму, як економічної та соціальної складової у стратегії кожної
територіальної громади області. Особливо важливим є вивчення та поширення
досвіду із перспективних напрямків – туризму і рекреації у громадах, де ці питання
налагоджені та на належному рівні функціонують туристично-рекреаційні
заклади, відпрацьовані механізми співпраці й взаємодії місцевої влади і бізнесу.
Такі кроки дають фінансову незалежність громадам та підкріплені непростими
викликами сьогодення.
Головуючий також додав, що однією із найбільш ефективних у такій
діяльності, що стосується розвитку туризму, культури, є Полянська територіальна
громада, з огляду на її санаторно-курортну значимість. І тому у цьому контексті
вкрай актуальним і дотичним загалом до процесів розбудови територій – є
розвиток екологічного туризму, що напряму впливає на оздоровчі процеси у
суспільстві.
ВИСТУПИЛИ:
Шандор Ф. Ф. відзначив, що екологія і туризм є як одне ціле і мають
паралельно рухатися, активно розвиватися, попри складні виклики та зовнішні
впливи. Це закладено і визначено у напрямках багатьох профільних цільових
програмних документах та заходах Регіональної стратегії розвитку області на
перспективу. Тому актуальним є пошук шляхів вирішення проблемних питань
розвитку туристичної галузі, екологічної та культурної його складової, розбудови
інфраструктурних об’єктів та вироблення рекомендацій щодо узгоджених
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механізмів співпраці усіх гілок влади із залученням фахівців, громадськості,
науковців.
Також додав, що підтвердженням цьому є участь профільної комісії
обласної ради в екопроєкті «ПОСАДИ ДЕРЕВО – ОЖИВИ ЕКОСИСТЕМУ
КАРПАТ» та запросив долучатися усіх небайдужих до цієї потрібної корисної
справи.
Чубірко В. В. наголосив на необхідності територіальних громад бути
відкритими до співпраці й інвестицій з різними суб’єктами господарювання та
впровадження ефективної маркетингової політики з підтримки регіонального
туристичного, культурного, екологічного продукту, що сприятиме і
внутрішньому, і міжнародному попиту, зростанню туристичних потоків та
збільшенню надходжень до місцевих бюджетів.
Загуменнова М. С. акцентувала на пріоритетності й традиційності
рекреаційно-оздоровчого розвитку закарпатських курортополісів. У цьому плані
місцевість Поляни та навколишніх сіл із сучасними видами сільського і зеленого
туризму має найбільш суттєві рекреаційні особливості, що характеризуються
багатством родовищ мінеральних вод, винятковістю мальовничості природи,
наявністю просторової й інженерної інфраструктури, можливістю здійснення
екотуризму, пішохідного й велосипедного туризму.
Виступаюча додала, що активісти ГО «Сольва-прогрес» періодично
здійснюють екологічні акції, проводять різні інформаційно-просвітницькі заходи
задля успішного розвитку та промоції Свалявщини.
Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В. зауважили, що наразі
надзавданням на всіх рівнях суспільства є стратегічне планування, сприяння,
активізація розвитку й промоції туризму і рекреації, виробництво і збут екологічно
чистої продукції сільського господарства, формування зон облагороджених
рекреаційно-оздоровчих територій та впорядкованих лісів, раціональне
використання суб’єктами господарювання родовищ і свердловин мінеральних вод,
тісна взаємодія місцевої влади, суб’єктів господарювання, грантодавців у різних
програмах розвитку територій та залучення інвестицій.
Зварич В. В., Ребриш Р. І., Скрипинець М. В., Русин І. І. зазначали
про доцільність проведення спільних напрямів, спільних інформаційних заходів з
метою вирішення проблемних питань розбудови територій Свалявщини,
популяризації перспективних напрямів розвитку туристичної галузі в
Закарпатській області.
Керівники санаторно-курортних комплексів, представники місцевого
туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Полянської територіальної
громади та Свалявщини у ході зустрічі обговорили перспективи туристичної
галузі цього регіону, а також порушили перед обласною владою проблемні
питання, які виникають при наданні туристично-рекреаційних послуг, та
потребують їх вирішення, зокрема щодо:
– розбудови
дорожньої
інфраструктури,
забезпечення
автотранспортом та авіатранспортом (при невідкладних потребах);
– наявності майданчиків для санавіації, утворення смуг для
забезпечення посадок гелікоптерів у разі термінової медичної допомоги;
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– підготовки пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері
туризму;
– перспектив розробки нових продуктів та послуг для ринку індустрії
туризму й курортів;
– збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
– розроблення критеріїв якості надання послуг та підвищення якості
надання послуг у сфері туризму тощо.
Шандор Ф. Ф. відмітив, що туристичні організації загалом беруть
активну участь у заходах із популяризації й розвитку туристичної привабливості
Закарпаття, особливо в умовах карантину. Та додав, що обласна рада,
підтримуючи такі кроки, цьогоріч передбачила з обласного бюджету на ці цілі
майже 1,5 мільйонів гривень, про розподіл і використання яких – відповідальною
є облдержадміністрація.
Кіш М. М., Шандор Ф. Ф., Чубірко В. В. запропонували з метою
ефективної співпраці й розвитку туризму в області, як невід’ємної складової
української та органічної частини міжнародного туризму, підписати Угоду про
співпрацю між профільною комісією обласної ради, Закарпатською туристичною
організацією (яку він представляє) та ГО «Сольва-прогрес».
Балог Л. І. (онлайн) підтримала зазначені пропозиції.
Члени комісії також відмітили, що 01 лютого ц.р. профільна комісія
підписала меморандум про співпрацю у сфері розвитку туризму Закарпатської
області з громадськими організаціями: «Закарпатська туристична організація
«Панонія» та «Асоціація фахівців туристичного супроводу Закарпаття».
З огляду на зазначене,
ВИРІШИЛИ:
1. Підписати Угоду про співпрацю між постійною комісією
Закарпатської обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку
туризму та рекреації – Закарпатською туристичною організацією – Громадською
організацією «Сольва-прогрес».
2. З метою формування сучасної індустрії туризму, сприятливого
якісного відпочинку, культурних надбань, бережливого, дбайливого ставлення до
екосистем, поліпшення довкілля, забезпечення належного функціонування,
охорону, відтворення та рекреаційне використання природних, туристичних
комплексів і обʼєктів, рекомендувати органам місцевого самоврядування
області:
При визначенні переліку пропозицій напрямків проектів
стратегічного значення, що стосуються розбудови громад, враховувати такі
складові туристично-рекреаційного спрямування та дотичних до
гармонійного їх розвитку: розбудову дорожньої та транспортної
інфраструктури; наявність майданчиків та утворення смуг для санавіації;
пропозиції з удосконалення законодавства у сфері туризму; перспективи
розробки нових продуктів та послуг для ринку індустрії туризму й курортів;
розроблення критеріїв та підвищення якості надання послуг у сфері туризму;
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збільшення надходжень до місцевих бюджетів громад; створення екологічно
чистих зон із мальовничою природою (наявність лісових квітів, запашних трав,
чисте гірське повітря, м’який клімат) для оздоровлення й лікування, активного
відпочинку, кінних прогулянок, гірськолижного спорту; організацію систем
моніторингу раціонального використання природних і мінеральних ресурсів;
впровадження сільського, зеленого і рекреаційно-оздоровчого туризму;
впорядкування територій рекреаційно-оздоровчих комунальних лісів;
забезпечення землевпорядних планувальних робіт; заходи із промоції курортних
територій, виробництва і збуту екологічно чистої продукції сільського
господарства на основі дикоростучих лікарських рослин; модернізацію
комунальних систем й інфраструктурних проектів; капіталізацію житлових садиб
та екологізацію життєвого простору сільських житлових забудов; створення
нових економічних продуктів та об’єднання зусиль учасників ринку (ресторани,
турбази, садиби, екскурсоводи, туроператори та ін.) для просування
туристичного продукту.
Голосували: присутні члени комісії – «за», депутат Балог Л. І. через
інтернет-зв’язок підтримала зазначені пропозиції.
Рішення прийнято.
Голова комісії

Михайло КІШ

Секретар засідання комісії

Федір ШАНДОР
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