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Проект районної цільової Програми розроблений на виконання законів
України «Про туризм», «Про місцеве самоврядування в Україні», Стратегії
розвитку туризму і курортів, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 6 серпня 2008 року № 1088-р.
Держава визначає загальні правові, організаційні та соціально-економічні
засади реалізації державної політики України в галузі туризму, яка спрямована
на забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на
відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на безпечне для життя і
здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні
туристичних подорожей.
Програма спрямована на стимулювання ефективного використання
наявних
рекреаційних
ресурсів,
підвищення
рівня
міжгалузевого
співробітництва, стимулювання розвитку ринкових відносин у туристичній
сфері, визначення перспектив подальшого розвитку туризму в районі на основі
аналізу його сучасного стану.
Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо розвитку
туристичної
інфраструктури,
удосконалення
рекламно-інформаційної
діяльності, розвитку подієвого (фестивального), сільського зеленого та інших
видів туризму.
І. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Ріпкинщина має великий культурно-історичний та природний потенціал
для розвитку туризму. Сприятливі кліматичні умови, різноманітна флора і
фауна, наявність природних об’єктів роблять територію району привабливою
для відпочинку. Завдяки вигідному географічному розташуванню,
транспортним комунікаціям міждержавного значення, район має зручне
транспортне сполучення не тільки з містами України, а також з країнами
Східної та Центральної Європи.
Наявність великої кількості історико-культурних об’єктів у поєднанні з
розмаїттям природно-рекреаційних ресурсів створюють умови для розвитку
різних видів туризму, а саме: культурно-пізнавального, подієвого, сільського
зеленого, паломницького та активних видів туризму.
Головними стратегічними завданнями по розвитку туризму в районі
визначено - збереження та раціональне використання історико-архітектурного
та рекреаційного середовищ, популяризація туристичного продукту, розбудова
сучасної туристичної інфраструктури. Розвиток туризму в районі популяризує
імідж Ріпкинщини, її інвестиційну перспективу.
Ріпкинський район – це край мішаних лісів, різнотравних луків, боліт,
ярів та мальовничих озер. Улюбленим місцем для масового відпочинку стали
екологічно чисті, з джерельною водою Олешнянські «Голубі озера», які
розташовані серед соснового лісового масиву.
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З метою популяризації туристичного потенціалу району проведена робота
по створенню відеофільму «Ріпкинщина туристична», який містить інформацію
про історико-культурний та рекреаційний потенціал краю. Туристичнорекреаційні можливості регіону щорічно представляються на туристичній
виставці у рамках Міжрегіонального туристичного форуму «Чернігівщина
туристична», де
представлена рекламно-інформаційна продукція про
туристичний потенціал району, а саме фотомонтажі про історичний Любеч,
«Краєвиди Голубих озер», «Рідкісні рослини Ріпкинщини», «Стежки рідного
краю», тощо.
Розроблені екскурсійні туристичні маршрути та визначена їх тематика:
історико-культурні, еколого-географічні, по пам’яткам сакральної архітектури
за маршрутами: «Ріпки – Суличівка - Незаможне – Редьківка – Любеч – Даничі
– Ріпки»; «Ріпки – Горностаївка – Добрянка – Вербівка – Ріпки»; «Ріпки –
Грабів».
В рамках проекту «Збереження нематеріальної культурної спадщини
українського народу», виданий збірник старовинних, обрядових пісень
Ріпкинщини та відеодиск у виконанні знаного не тільки в районі, а й за його
межами фольклорного ансамблю «Червона Калина» Малинівської сільської
ради.
З традиціями та місцевою культурою, «Містечками майстрів»
знайомляться жителі району, запрошені та гості при щорічному проведенні
ярмарки «Свято врожаю».
На сьогодні в районі функціонує 1 заклад розміщення та 12 закладів
харчування, 3 приватні садиби сільського зеленого туризму: садиба-музей
Софії Русової, с. Олешня; котедж "Голубі озера", с. Олешня; Еко-садиба на
Блакитних озерах «На селі у ДІДУСЯ» .
Задля популяризації туристичного потенціалу району розроблений
«Інвестиційний паспорт туристичної галузі Ріпкинського району», який
розміщений на офіційному веб-сайті Ріпкинської РДА.
Спільно з місцевим краєзнавцем Попругою Володимиром Михайловичем
було розроблено нові туристичні маршрути: Ріпки-Любеч та Ріпки-Радуль.
Задля того, щоб туристично-привабливі об’єкти стали популярними серед
гостей району вкрай необхідно видати путівники та буклети, які б несли
рекламний характер.
Значна увага приділяється розвитку подієвого (фестивального) туризму. З
метою пропаганди історичних, культурно-мистецьких надбань Сіверського
краю, популяризації традиційних бойових видів єдиноборств, подальшого
розвитку туризму в 2008 році на базі історичного міста Любеч започаткований
фестиваль традиційної слов’янської культури та бойових єдиноборств
«Київська Русь», проведення якого стало традиційним.
Уже кілька років
поспіль надбання сільських умільців, мистецькі досягнення колективів
художньої самодіяльності демонструються під час фестивалю. Крім
естетичного задоволення цей захід може наочно показати туристичну
привабливість
Древнього Любеча, потенційні можливості для розвитку
зеленого туризму. У 2012 році започатковано фестиваль купальської традиції
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«Івана Купала на Голубих озерах» в с. Олешня, який також має туристичну
привабливість.
Древлянський край славиться кількістю визначних пам’яток історії та
культури, які відображають досить широкий спектр розвитку краю від далекого
минулого до наших днів. У реєстрі пам’яток історії та археології Ріпкинського
району нараховується 300 пам’яток археології, з них 5 національного значення
(Курганний могильник с. Клонів, Комплекс пам’яток літописного міста Любеч,
Городище І та Городище ІІ літописного міста Листвена, с. М. Листвен,
поселення с. Сиберіж) та 134 пам’ятки історії. В районі діє Ріпкинський
районний історико-краєзнавчий музей.
На сучасному етапі розвиток системи управління туристичною галуззю
повинен охоплювати такі питання, як удосконалення структури управління,
реалізація державної політики в цій галузі шляхом координації діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади та суб’єктів підприємництва.
Туризм як вид економічної діяльності та важливий соціальний інститут
має чітку орієнтацію на використання природних ресурсів і культурної
спадщини. Тому важливим його напрямом є ефективне і раціональне
використання природних ресурсів та об’єктів культурної спадщини з
одночасним їх збереженням і відновленням. Крім того, необхідно здійснити
заходи щодо визначення туристично-рекреаційного потенціалу всіх регіонів
району,
визначення
їх
особливостей
з
метою
створення
конкурентоспроможного туристичного продукту.
Основними проблемними питаннями, які стримують розвиток
в’їзного та внутрішнього туризму в області, є:
- більшість туристично-рекреаційних об'єктів мають недостатньо
розвинену інфраструктуру;
- одним із стримуючих факторів розвитку сільського зеленого туризму є
відсутність єдиного нормативного акту (закону), що регулював би
відносини в цій сфері та визначав права і обов’язки як власників садиб,
так і споживачів послуг;
- незначні обсяги інвестицій в розвиток рекреаційно-туристичної галузі
Ріпкинщини;
- відсутність коштів у районному та місцевих бюджетах на
фінансування заходів з розвитку туризму;
- відсутність спеціаліста з питань розвитку туризму та туристичних
інформаційних центрів призводить до неналежного інформування
туристів про наявні заклади туристичної інфраструктури.
- незадовільний стан доріг і дорожнього покриття на основних
туристичних маршрутах району;
- руйнація багатьох історичних споруд;
- потреба ремонту, в т.ч. числі і капітального, більшість пам’яток
історії, пов’язаних з подіями Другої світової війни.
ІІ. Мета Програми
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Основною метою програми є формування на території району
конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби внутрішнього і міжнародного (в’їзного) туризму.
ІІІ. Завдання Програми
Основними стратегічними завданнями Програми є:
– забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та підвищення її
частки в макроекономічних показниках;
– розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази туристичної
інфраструктури району;
– збільшення частки очікуваних доходів місцевих бюджетів різних рівнів
від туристичної галузі;
– створення цікавих туристичних продуктів на основі туристичного
потенціалу району;
– забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами.

IV. Напрямки виконання Програми
–
–
–
–
–

–

Програмою визначаються такі основні напрямки розвитку туризму:
удосконалення діючої та створення нової туристичної інфраструктури;
підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;
забезпечення раціонального та ефективного використання природних,
рекреаційних та історико-культурних ресурсів;
активізація міжнародної співпраці у сфері туризму;
удосконалення
рекламно-інформаційної
діяльності,
проведення
маркетингових досліджень у туристичній галузі, представлення району на
обласних, національних та міжнародних туристичних виставках в Україні
та за її межами;
підтримка розвитку підприємництва в галузі туризму (малого та
середнього бізнесу).
V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань,
передбачених на культуру і мистецтво в районному бюджеті, а також інших
джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування програми
визначається щороку, виходячи з реальних можливостей бюджетів.
VІ. Очікувані результати виконання Програми
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–
–
–
–
–
–
–
–

Реалізація цієї Програми сприятиме:
створенню належних умов для розвитку туристичної сфери та суміжних
галузей економіки;
першочерговому стимулюванню в’їзного та внутрішнього туризму,
просуванню національного туристичного продукту;
збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів (районного, місцевих),
зростанню добробуту та зайнятості населення;
підвищенню туристичного іміджу Ріпкинського району;
створенню передумов для залучення інвестицій;
підвищенню кадрового забезпечення туристичної галузі;
відновленню і розвитку матеріально-технічної бази туризму;
створенню якісного національного туристичного продукту, здатного
максимально задовольнити потреби населення.
VII. Контроль за виконанням Програми

Виконання програми здійснюється шляхом реалізації заходів
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
Координація та контроль виконання Програми здійснюється відділом
культури і туризму районної державної адміністрації та постійною комісією з
гуманітарних питань та соціального захисту населення.

Напрямки діяльності та заходи з виконання районної цільової
Програми розвитку туризму в Ріпкинському районі на 2018-2020 роки
Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Джерела
фінансування

Строк
виконання
заходу

№
з/п

1.

Виконавці

Розвиток
туристичної
інфраструктури
1.1 Робота щодо
пошуку
потенційних
інвесторів,
забезпечення
умов для
залучення
інвестицій у
розвиток
туристичної
інфраструктури

Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

постійно

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість),тис.грн.
І етап
2
018р.

ІІ
етап
2
019р.

7,00

9,00

ІІІ
етап
2 020р. РАЗОМ

10,00

26,00

районний
бюджет

0,00

0,00

Очікувані
результати

0,00

0,00

Створення
сприятливих
умов для
залучення
іноземних і
вітчизняних
інвестицій у
розвиток
туристичної
інфраструктур
и
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1.2 Моніторинг
стану
автомобільних
доріг,
придорожньої
інфраструктури
за напрямками
основних
туристичних
маршрутів.
Організація
роботи щодо
встановлення
нових та заміни
в разі
необхідності
існуючих
дороговказів до
туристичноекскурсійних
об’єктів
1.3 Моніторинг
туристичних
ресурсів району,
вивчення стану
популярних
серед туристів
культурноісторичних
пам’яток,
природних та
археологічних
об’єктів,
сприяння їх

Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

районний
бюджет

постійно

0,00
Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

постійно

Розбудова
інфраструктур
и туризму в
туристичнорекреаційних
зонах району
за
напрямками
національної
мережі
міжнародних
транспортних
коридорів

0,00

0,00

0,00

районний
бюджет

Розширення
мережі
екскурсійнотуристичних
об’єктів
району,
збереження
об’єктів
культурної
спадщини

0,00

0,00

0,00

0,00
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збереженню,
облаштуванню
та використанню
в туристичних
цілях
1.4 Визначення
та облаштування
місць для
паркування
туристичного
автотранспорту,
кемпінгів,
санітарних місць
при в’їзді в
туристичні
центри, біля
основних
туристичноекскурсійних
об’єктів (з’їзди,
вказівники
об’єктів та
режиму стоянок,
пункти
туристичної
інформації,
санітарногігієнічні вузли
(туалети), тощо постійно

2.

Удосконалення
рекламноінформаційної
діяльності

Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

районний
бюджет

Підвищення
рівня
привабливості
та
пристосовано
сті до потреб
туризму
об’єктів
історикокультурної
спадщини та
природнозаповідного
фонду,
створення
передумов для
формування
конкурентосп
роможного
обласного
туристичного
продукту
7,00

9,00

10,00

18,00

23,00

27,00

26,00

68,00
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2.1 Поширення
інформації щодо
туристичної
привабливості
району через
засоби масової
інформації (в
друкованих
виданнях,
інтернеті тощо).
2.2 Сприяння
розробці,
впровадженню
та просуванню
нових
туристичних
маршрутів по
Ріпкинському
району
2.3 Участь у
нарадах, круглих
столах,
семінарах,
конференціях,
форумах з
питань розвитку
туризму

Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

районний
бюджет

постійно

3,00
Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

районний
бюджет

Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

районний
бюджет

постійно

постійно

Створення
позитивного
туристичного
іміджу
району,
збільшення
туристичних
потоків
4,00

5,00

12,00
Популяризаці
я туристичнорекреаційного
потенціалу
району на
міжнародному
рівні

0,00

3,00

0,00

4,00

0,00

5,00

0,00

12,00

Популяризаці
я туристичнорекреаційного
потенціалу
району,
формування
громадської
думки щодо
актуальності
та важливості
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2.4 Робота щодо
розробки,
випуску та
поширення
рекламноінформаційної та
сувенірної
продукції про
туристичний
потенціал
Ріпкинського
району
2.5 Проведення
заходів,
присвячених
відзначенню в
районі
Всесвітнього дня
туризму та Дня
туризму в
Україні
3.

Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

районний
бюджет

постійно
Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

постійно

Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

постійно

12,00

15,00

17,00

44,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

6,00

7,00

18,00

районний
бюджет

Розвиток
подієвого
(фестивального)
туризму
3.1 Забезпечення
туристичної
складової під час
проведення
культурномистецьких свят
та фестивалів

розвитку
туристичної
галузі в
регіоні

районний
бюджет

5,00

6,00

7,00

18,00

Створення
позитивного
туристичного
іміджу
району,
збільшення
туристичних
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потоків

4.

Розвиток
дитячого та
молодіжного
туризму

0,00
4.1 Залучення
дітей та молоді
до вивчення
історії рідного
краю та
довкілля,
географічних,
етнографічних,
історичних
об'єктів та ін.

Відділ культури і
туризму районної
державної
адміністрації

0,00

0,00

0,00

районний
бюджет

постійно

0,00
всього

30,0

0,00
38,0

0,00
44,0

0,00

Пропагування
цінностей
здорового
способу життя
на основі
організації
змістовного
дозвілля

112,0

Кошти погоджено першим заступником голови райдержадміністрації

Начальник відділу культури і туризму

І.В. Атрощенко

Ресурсне забезпечення Програми розвитку туризму в Ріпкинському районі на
2018-2020 роки
Тис.грн.
Обсяг коштів,
які планується
залучити на
виконання
Програми

Усього витрат
на виконання
Програми

Етапи виконання програми
І етап
2018
рік

ІІ етап

ІІІ етап
2019 рік

2020 рік

1

3

6

7

9

Обсяг
ресурсів,
усього, у тому
числі:

30,00

38,00

44,00

112,00

районний
бюджет

30,00

38,00

44,00

112,00

Начальник відділу

І.В. Атрощенко

