
Проєкт 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін і 
доповнень до Програми 
розвитку туризму і 
курортів Миколаївської 
області на 2021-2023 роки  

Позачергова сесія 

 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 13, 22 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про туризм», 
статті 41 Закону України «Про курорти» обласна рада: 

  
ВИРІШИЛА  

 
Внести до Програми  розвитку туризму і курортів Миколаївської 

області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 23 грудня 2020 року № 33, такі зміни і доповнення: 

1. У тексті Програми слова «управління молоді та спорту Миколаївської 
обласної державної адміністрації» в усіх відмінках і числах замінити словами 
«управління з питань туризму та курортів Миколаївської обласної державної 
адміністрації» у відповідному відмінку і числі. 
 
         2. Додаток 2 «Завдання і заходи Програми  розвитку туризму і курортів 
Миколаївської області на 2021-2023 роки» виконавців заходів  пунктів 1.9, 
5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 6.1, 6.2, 6.5, 6.7, , 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 
6.12, 6.13, 6.16, 6.18, доповнити співвиконавцями «управління з питань 
туризму та курортів Миколаївської обласної державної адміністрації». 
 
       3. Додаток 2 «Завдання і заходи Програми  розвитку туризму і курортів 
Миколаївської області на 2021-2023 роки» доповнити пунктами 1.10, 5.19, 
7.1 (додається). 
        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального 
природокористування, туризму та рекреації. 
 
 
Голова обласної ради               Ганна ЗАМАЗЄЄВА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення обласної ради 

 
ЗАХОДИ  

Програми розвитку туризму і курортів Миколаївської області на 2021 -2023 роки 

 
Руслан АНДРІЄВСЬКИЙ  

 
тис, грн 

Найменування 

завдання 
Заходи, які спрямовуються на 

виконання завдань 
Виконавці заходу Джерело

фінансування 
Обсяги фінансових ресурсів 

Всього У тому числі за роками 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Розвиток 
туристичної 
інфраструктури 

1.10 Підтримка  реалізації 
туристичних  інфраструктурних 
проектів в області 

  Управління з питань туризму 
та   курортів Миколаївської 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації; 

  виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад 
(за узгодженням) 

Усього 
У тому числі кошти: 
обласного бюджету 
місцевих бюджетів 
інших джерел 
фінансування 

В межах наявного фінансового 
ресурсу 

5. Розвиток туризму 
у громадах 

5.19  Здійснення  наукового 
обґрунтування бальнеологічної 
цінності, раціонального 
використання та збереження 
природних лікувальних ресурсів 
Миколаївської області 

 Управління з питань туризму 
та   курортів Миколаївської 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації; 

  виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад 
(за узгодженням) 

Усього 
У тому числі кошти: 
обласного бюджету 
місцевих бюджетів 
інших джерел 
фінансування 

В межах наявного фінансового 
ресурсу 

  7. Матеріальне-
технічне забезпечення

7.1.Матеріальне-технічне 
забезпечення виконання заходів 
Програми (придбання офісної та 
оргтехніки, обладнання  та 
інвентарю презентаційної 
продукції). 
   

Управління з питань туризму 
та   курортів Миколаївської 
облдержадміністрації, 
 

Усього 
У тому числі кошти: 
обласного бюджету 
місцевих бюджетів 
інших джерел 
фінансування 

В межах наявного фінансового 
ресурсу 
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