
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 82 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.08.2020     Мукачево     №2013 

 
 
Про створення Туристичної ради Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади, затвердження її персонального складу 
 

З метою сприяння розвитку туризму та туристичної інфраструктури  
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, формування постійно 
діючого консультативно-дорадчого майданчика у сфері туризму, забезпечення 
професійного колегіального розгляду питань, що стосуються галузі, 
враховуючи пропозиції робочої групи з розробки проекту рішення сесії 
Мукачівської міської ради “Про створення Туристичної ради Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади, затвердження її персонального 
складу”, що створена розпорядженням Мукачівського міського голови від 
30.07.2020 р. №275, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №91 від 
19.08.2020 р.),  керуючись ст. 25, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
  
1. Створити Туристичну раду Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади. 
2.    Затвердити персональний склад Туристичної ради Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади згідно додатку 1 до даного рішення. 
3. Затвердити Положення про Туристичну раду Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади згідно додатку 2 до даного рішення. 
4.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради О. Лендєла та постійну 
депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 
 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 
 до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
 20.08.2020 р. №2013 
 

СКЛАД 
Туристичної ради Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади   
 

Голова ради: 
Шершун Олександр Олександрович — радник Мукачівського міського голови. 
 

Секретар ради: 
Столяренко Беата Юліївна — в.о. директора КП «Мукачівський міський 

туристично-інформаційний центр». 

Члени ради: 
 Калій Ірина Ярославівна -начальник відділу культури 

Мукачівської міської ради; 
 

 
 
Боднар Адік Васильович  
 

-заступник начальника відділу 
економіки Мукачівської міської ради; 

 

 Белеканич Михайло Іванович -директор Мукачівського історичного 
музею замку “Паланок”; 

 

 Паук Іван Федорович -голова Спілки виноробів Мукачівського 
регіону (за згодою); 

 

 Стинич Віктор Юрійович  -керівник проекту «Подорожуй» (за 
згодою); 

 

 Касинець Оттокар Вікторович  - старший викладач кафедри туризму і 
географії   Мукачівського державного 
університету (за згодою); 

 

 Адаменко Максим Анатолійович - голова громадської організації «КЕТ» 
(за згодою); 

 

 Коваль Олександр Дмитрович -керівник проекту «Турінформ 
Закарпаття» (за згодою); 

 

 Чернова Світлана Яківна  -директор малого колективного 
підприємства "Екскурсія" (за згодою); 

 

 Михайлов Віктор Вікторович  -директор ТОВ "ЛІДЕР МК" (за згодою).  

 
 

Секретар ради                                                                                          І. МАНЯК                                                                                                                                                                                  
 



 
 Додаток 2 
 до рішення 82 сесії Мукачівської 

міської ради 7-го скликання 
 20.08.2020 р. №2013 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про Туристичну раду 

 Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади   

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Туристична рада Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, 
який створюється рішенням Мукачівської міської ради, з метою сприяння 
розвитку туризму та туристичної інфраструктури Мукачівської міської 
об'єднаної територіальної громади (далі- Мукачівська ОТГ). 

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 
Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 
Мукачівського міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим 
Положенням. 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

 2.1. Основними напрямками діяльності Ради є: 

2.1.1. Аналіз та узагальнення проблем, які стримують розвиток туризму та 
туристичної інфраструктури Мукачівської ОТГ. 

2.1.2. Розробка пропозицій, проектів і програм, вимог і рекомендацій, щодо 
стимулювання розвитку туризму в Мукачівській ОТГ.  

2.1.3 Формування спільної позиції міської влади та підприємств туристичної 
галузі, і профільних організацій щодо шляхів розвитку та вдосконалення 
туристичної галузі.  

2.1.4 Опрацювання пропозицій, проектів, програм, що стосуються розвитку 
туризму, інших питань у сфері туризму та надходять від виконавчих органів 
Мукачівської міської ради, підприємств, установ,  організацій, мешканців 
Мукачівської ОТГ тощо. 

2.1.5 Ініціювання розробки проектів і програм, надання рекомендацій та 
пропозицій, спрямованих на розвиток туристичної галузі Мукачівської ОТГ. 



РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ 
 

 3.1. Члени Ради мають право: 
 
3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів 
Мукачівської міської ради, органів державної влади та місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і 
матеріали, необхідні для виконання покладених завдань. 
 
3.1.2. Залучати до роботи працівників виконавчих органів Мукачівської міської 
ради, представників підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників), 
представників громадськості, незалежних експертів, вчених та фахівців. 
 
3.1.3. Бути присутніми на засіданнях колегіальних та дорадчих органів, що 
створені при Мукачівській міській раді, її виконавчих органах, якщо на них 
розглядаються питання, які стосуються туристичної сфери. 
 
3.1.4. Створювати постійні та тимчасові робочі групи.  Склад робочих груп, 
коло питань, які обговорюються групами, а також регламент роботи груп 
визначаються рішенням голови Ради після обговорення з членами Ради на 
засіданні Ради. 
 
3.1.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, 
нарад, тощо. 
 
3.1.6. Вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Ради. 
 
 3.2. Враховуючи мету створення Ради, її члени зобов'язані сприяти 
розвитку туризму та туристичної інфраструктури Мукачівської ОТГ. 
 

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ 

4.1. Персональний склад Ради затверджується рішенням Мукачівської 
міської ради.  

4.2. Внесення змін до персонального складу Ради здійснюється рішенням 
Мукачівської міської ради за поданням голови Ради. 

 4.3. Рада затверджується у складі голови Ради, секретаря Ради та членів 
Ради. Заступник голови Ради обирається членами Ради із складу Ради на 
першому її засіданні. 

4.4. Членами Ради можуть бути посадові особи та інші працівники 
виконавчих органів Мукачівської міської ради, депутати Мукачівської міської 
ради,  представники підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
власності, представники громадських організацій, інших об'єднань громадян. 



4.5. Голова Ради, заступник голови Ради, секретар Ради та члени Ради 
працюють в Раді на громадських засадах.  

4.6. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися експерти, 
науковці, фахівці у сфері туризму та культури. 

4.7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які 
проводяться не рідше одного разу на три місяці.  

4.8. Засідання Ради скликаються головою Ради, а за його відсутності - 
заступником голови Ради. 

 4.10. У разі потреби за ініціативою голови Ради, 2/3 членів Ради або 
Мукачівського міського голови може бути скликано позачергове засідання 
Ради. 

4.11. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутня 
більшість її членів.  

4.12. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.  

4.13. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого 
на засіданні.  

4.14. Рішення Ради приймаються у вигляді протоколів, які підписуються 
головою та секретарем Ради, а у разі його відсутності - заступником голови 
Ради.  

4.15. Рішення Ради мають рекомендаційний характер та можуть бути 
враховані при прийнятті розпоряджень Мукачівського міського голови, рішень 
Мукачівської міської ради, її виконавчого комітету, а також у роботі 
виконавчих органів Мукачівської міської ради, комунальних підприємств. 

4.16. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) направляються 
Мукачівському міському голові до відома. 

4.17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється 
через виконавчі органи Мукачівської міської ради. 

РОЗДІЛ 5. Повноваження голови Ради 

5.1. Голова Ради: 

5.1.1. Організовує роботу Ради.  

5.1.2. Скликає засідання Ради. 



5.1.3. Головує на засіданнях Ради.  

5.1.4. Затверджує порядок денний засідань Ради.  

5.1.5. Звітує Мукачівському міському голові про діяльність та результати 
роботи Ради, надає відповідні матеріали і документи, пов’язані з діяльністю 
Ради.  

5.1.6. Виконує інші функції з керівництва діяльністю Ради.  

 5.2. У разі відсутності голови Ради його обов’язки виконує заступник 
голови Ради. 

6. ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКРЕТАРЯ РАДИ 
 

 6.1. Секретар Ради: 
 
6.1.1. Здійснює поточну організаційну роботу Ради. 
 
6.1.2. Формує порядок денний засідань Ради. 
 
6.1.3. Забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради. 
 
6.1.4. Виконує інші обов’язки за дорученням голови Ради. 
 

Секретар ради                                                                         
       І. МАНЯК 

 
 

 


	З метою сприяння розвитку туризму та туристичної інфраструктури  Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади, формування постійно діючого консультативно-дорадчого майданчика у сфері туризму, забезпечення професійного колегіального розгляду ...

