
Програма розвитку 
туризму та 
курортів у 

Миколаївській 
області на 2016-

2020 роки, 
затверджена рішенням 

обласної ради 
від 10 червня 2016 року 

№6 



Аналіз фінансування Програми 
за 2018-2020 роки 

Роки Всього, 
тис. грн. 

у тому числі за джерелами, тис. грн. 

Обласний 
бюджет 

Депутатські 
кошти 

Державний 
бюджет 

2018 250,0 250,0 0,0 0,0 

2019 268,5 268,5 0,0 0,0 

2020 564,6 564,6 0,0 0,0 



Результати  
реалізації Програми 

Протягом 2019 року представники Миколаївської області 
взяли участь у 5 виставково-ярмаркових заходах (м. Київ, м. Львів 
та м. Мінськ) та проведено презентації туристично-рекреаційних 
можливостей під час 7 спеціалізованих туристичних заходів в 
містах Києві, Одесі, Миколаєві, Львові, Тернополі, Чернігові. 

За 2019 рік до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 
4,340 млн. грн. туристичного збору, що на 58% більше ніж 
показники 2018 року (1,833 млн. грн.). 

У 2019 році в Миколаївській області діяли 687 суб’єктів туристичної 
діяльності (з них: 3 туроператори, 81 турагент, 3 суб’єкти, що здійснюють 

екскурсійну діяльність), 102 колективних засобів розміщення на 12620 
місць, з них:  

готелів та 
аналогічних засобів 
розміщування – 22 

(1468 місць); 

засобів 
розміщування на 

період відпустки та 
іншого тимчасового 

проживання – 76 
(11026);  

кемпінги та стоянки 
для житлових 

автофургонів і 
причепів, інші 

засоби 
розміщування – 4 

(126). 



У 2019 році було проведено більше 20 спеціалізованих 
туристичних заходів (фестивалів, змагань, чемпіонатів, конференцій 
та семінарів, рекламно-інформаційних та прес-турів, workshop-ів), 
таких як: 

За підтримки голови обласної 
ради Москаленко Вікторії 17-19 
травня 2019 року в с. Трихати 
Миколаївського району відбувся 
Третій Міжнародний фестиваль 
повітряних зміїв «Tryhutty 
International Kite Festival 2019». 

4-6 травня та 17 травня 2019 року в 
Миколаївській області відбулись 
рекламно-інформаційні тур для 
представників національних і 
регіональних засобів масової інформації, 
суб’єктів туристичної діяльності. 



20-22 вересня 2019 року поблизу м. Южноукраїнська проведено 
туристичний фестиваль «Відпочивай активно!». 

25-26 травня 2019 року проведено в місті Миколаєві 
фестивального свята на воді «Миколаїв River Fest» до Дня 
Святого Миколая Літнього. 

14-15 листопада 2019 року в м. Миколаєві пройшла, у якій взяли 
участь фахівці туристичної сфери з 5 областей України. 

«Миколаїв River Fest»  



Пріоритетними напрямами розвитку сфери туризму та 
курортів в Миколаївській області є: 

 
1. Відновлення автомобільних доріг та сполучення між містом 

Миколаєвом та туристичними об'єктами області; 
2. Створення туристичної інфраструктури навколо курортно-рекреаційних 

зон, а саме: прокладання туристичних маршрутів по об'єктам природно-
заповідного фонду, створення та маркування велодоріжок, екскурсійних 
доріжок та оглядових майданчиків, виготовлення знаків та вказівників до 
туристичних об’єктів за ДСТУ 4100:2014 вздовж основних автошляхів; 

3. Створення комунального підприємства «Центр розвитку туризму 
Миколаївщини», обласного туристичного порталу та мобільного додатка 
для туристів; 

4. Участь у міжнародних та регіональних туристичних виставках і 
ярмарках, виготовлення та розповсюдження багатомовної інформаційної, 
рекламної та сувенірної продукції; 

5. Проведення щорічних масових заходів, таких як: Миколаївський 
туристичний форум, фестивальні та ярмаркові заходи, відкриття 
туристичного сезону, туристичні акції тощо. 

Пріоритетними  
напрямами розвитку  
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