
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
____ чергова сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________                      Мукачево                                    №___ 
 
 
Про внесення змін до Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021 рік затвердженої рішенням 3-ї 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 
року № 101 «Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі 
Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік» 
 
 

З метою актуалізації заходів по активізації розвитку туристичної галузі на 
території Мукачівської міської територіальної громади, відповідно до Закону 
України «Про туризм», враховуючи рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради від          2021 р. №      «Про схвалення внесення змін 
до Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік затвердженої рішенням 3-ї позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 року № 101 «Про затвердження 
Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської міської територіальної 
громади на 2021 рік» та рекомендації постійної комісії з питань бюджету та 
регламенту (протокол №____ від ______________ р.), керуючись п.22 ч. 1 ст. 
26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Внести зміни до Програми розвитку туристичної галузі 

Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік затвердженої 
рішенням 3-ї позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
22.12.2020 року № 101 «Про затвердження Програми розвитку туристичної 
галузі Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме: 

1.1. Додаток 2 «Перелік заходів і завдань Програми розвитку туристичної 
галузі Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік» Програми 
розвитку туристичної галузі Мукачівської міської територіальної громади на 
2021 рік затвердженої рішенням 3-ї позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від 22.12.2020 року № 101 викласти в новій редакції згідно 
додатку до цього рішення. 

2. В іншій частині рішення 3-ї позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 8-го скликання від 22.12.2020 року № 101 «Про затвердження Програми 



розвитку туристичної галузі Мукачівської міської територіальної громади на 
2021 рік» залишити без змін.  

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради проводити 
фінансування в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2021 рік.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету та регламенту. 

 
 

Міський голова                                                   А.БАЛОГА



Додаток 
до рішення ___ чергової сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання 
__________________ 

 
Додаток 2 

 
до Програми розвитку туристичної 
галузі Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік 

(нова редакція) 
 

Перелік заходів і завдань 
Програми розвитку туристичної галузі Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік 

(нова редакція)  
 

№ 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

у 2021р. 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний результат 

1. 

Діяльність з 
розробки 

стратегічного 
бачення та 
айдентики 

туристичних 
продуктів громади 

1.1. Розробка «Стратегії 
туристичного розвитку 2021-

2027». 

Січень-
березень 

2021 року 

Відділ економіки 
ММР, суб’єкти 

господарювання 
Мукачівської міської 

територіальної 
громади 

Міський бюджет 50,00 

1. Проведення круглих столів за 
участі експертів. 

2. Стратегічна оцінка «Стратегії 
розвитку туризму на території 

Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021-

2027 рр» 

 

 1.2. Розробка та 
впровадження комплексного 

брендингу Мукачівської 
міської ТГ з метою 
виготовлення лінії 

брендованих товарів та 
презентаційних матеріалів (в 

т.ч. бренд-буку) 

Січень-
квітень 

2021 року 

Відділ економіки 
ММР, суб’єкти 

господарювання 
Мукачівської міської 

територіальної 
громади 

Міський бюджет 199,00 
Створення брендбуку 
Мукачівської міської 

територіальної громади. 



№ 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

у 2021р. 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний результат 

 

 
1.3. Облік туристів, що 

відвідують Мукачівську 
міську територіальну 

громаду 

Протягом 
2021 року 

Відділ економіки 
ММР, суб’єкти 

господарювання 
Міський бюджет 50,00 

Розроблення та запровадження 
системи обліку туристів, для 

можливості чіткого прорахунку 
реальних і потенційних 

надходжень від туристичної 
галузі. 

 

 1.4. Проведення круглих 
столів з представниками 

підприємств, установ, 
організацій та фізичними 
особами-підприємцями 
Мукачівської міської 

територіальної громади, 
щодо розвитку туристичної 

діяльності 

Протягом 
2021 року 

Відділ економіки 
ММР, суб’єкти 

господарювання 
Міський бюджет 60,00 

Створення спільного бачення, 
щодо розвитку туризму на 

території Мукачівської міської 
територіальної громади. 

2. 

Інформаційно-
промоційна 
діяльність 2.1. Розробка порталу «Visit 

Mukachevo», його 
наповнення і забезпечення 

функціонування. 

Створення: 
Січень-
квітень 

2021 року 
Наповнення 
– протягом 
всього року 

Відділ інформатизації 
та зав’язків з 

громадськістю 
 

Міський бюджет 311,00 

Створення інформаційного 
порталу м. Мукачева, що має 

стати сайтом №1 по отриманню 
туристичної інформації по 

Мукачівській    ТГ.  
Підтримання роботи ресурсу і 
наповнення контентом (UA, 

ENG) 

 

 2.2. Ведення та наповнення 
сторінок у соціальних 

мережах 

Протягом 
2021 року 

Відділ інформатизації 
та зв'язків з 

громадськістю 
 

Міський бюджет 0,00 

Якісне наповнення контентом 
сторінок у соц. мережах, що 

забезпечить більше охоплення 
потенційних туристів. 

 

 

2.3. Блог-тури 

1-й – 
квітень 2021 

року 
2-й – 

листопад 

Відділ економіки 
ММР, суб’єкти 

господарювання 
Міський бюджет 150,00 

Візит  популярних  
представників блогосфери – для 
формування позитивного іміджу 

міста. 



№ 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

у 2021р. 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний результат 

 

 2.4. Виготовлення 
туристичних каталогів, 
путівників, довідників, 
промоційних буклетів, 

брошур, проспектів, 
фотоматеріалів та 

відеороликів про туристичну 
привабливість та потенціал 

Мукачівської міської 
територіальної громади. 

Березень-
квітень 

2021 

Відділ економіки 
ММР, суб’єкти 

господарювання 
Міський бюджет 100,00 

Виготовлення серії туристичних 
каталогів, путівників, 

довідників, промоційних 
буклетів , брошур, проспектів, 
фотоматеріалів та відеороликів 

 

 

2.5. Виготовлення брендової 
сувенірної продукції міської 

територіальної громади. 
2021 

Відділ економіки 
ММР, суб’єкти 

господарювання 
Міський бюджет 210,00 

Виготовлення сувенірної, 
промоційно-інформаційної 
продукції про Мукачівську 

міську територіальну громаду  
та товарів з відповідною 

символікою 

 

 2.6. Розробка та 
виготовлення 

Інформаційних табличок (з 
QR-кодуванням на 

історичних об’єктах 
Мукачівської міської 

територіальної громади. 

Протягом 
2021 року 

Відділ економіки 
 Міський бюджет 70,00 

Розробка, систематизація, 
виготовлення та розміщення 

табличок з QR-кодом,  де буде 
міститись інформація на 

декількох мовах про 
відповідний об’єкт чи 
архітектурну пам'ятку. 

 

 
2.7. Забезпечення 
функціонування 

«туристичного офісу» 
Мукачівської міської 

територіальної громади. 

Протягом 
2021 року 

Відділ економіки 
ММР, суб’єкти 

господарювання 
Міський бюджет 500,00 

Облаштування  приміщень (пл. 
Духновича, 2) для потреб 

туристичного офісу. Закупівля 
меблів(стійка, стелажі, 2 х 

столи), стільці, 2 PC. 
Забезпечення брендованою 

продукцією. 



№ 

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 
фінансування 

у 2021р. 
(вартість), 
тис. грн. 

Очікуваний результат 

3. 

Залучення 
додаткової 
фінансової 

підтримки в рамках 
проєктів 

міжнародної 
технічної допомоги 

3.1. Спів фінансування 
заходів в рамках грантових 

проектів в туристичній 
галузі 

Протягом 
2021 року 

Відділ економіки 
ММР 

Міський бюджет 50,00 
Забезпечення співфінансування 

заходів в рамках грантових 
проєктів 

Загальна сума 1 750,00  
 
 
Секретар міської ради              Я. ЧУБИРКО 
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