









Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення                      „Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2013-2015 роки”



Відповідно до статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про туризм”, з метою формування й розвитку в м. Одесі високоефективного й конкурентноздатного туристичного комплексу, а також формування іміджу Одеси як привабливого туристичного міста, виконавчий комітет Одеської міської ради   

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект                                рішення “Про затвердження Програми розвитку туризму в м. Одесі на               2013-2015 роки” (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлову О.О.


Міський голова								О. Костусєв

Керуюча справами							Т. Герасименко




Вик. Маркова 
 


Додаток 
до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 
№ 

Про затвердження Програми 
розвитку туризму в м. Одесі
на 2013-2015 роки




Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України                   «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою формування й розвитку в м. Одесі високоефективного й конкурентоздатного туристичного комплексу, а також формування іміджу м. Одеси як привабливого туристичного міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити Програму розвитку туризму в м. Одесі на 2013-2015 рр. (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з туризму, розвитку рекреаційного комплексу і міжнародних зв’язків Одеської міської ради.



Міський голова							  	О. Костусєв


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради 



Керуюча справами							Т. Герасименко



Додаток 
до рішення 
Одеської міської ради 
									від ________________
№ _________________
		












Програма

розвитку туризму  в м. Одесі  на 2013-2015 роки




















м. Одеса
2013 р.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

	Програма розвитку туризму в м. Одесі на 2013-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про державні цільові програми" та "Про туризм"; постанов Кабінету Міністрів України від 30.11.2004р. №1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на                   2005-2015 роки",  від 29.06.2011 року № 707 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках»; рішень Одеської міської ради від 11.10.2004 р. № 3156-ІV "Про основні напрямки соціально-економічного розвитку на 2005-2015 роки", від 04.07.2007 р. № 1395-V «Про затвердження Концепції розвитку туризму в м. Одесі на 2007-2015 роки», Стратегії розвитку туризму, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року №1088-р.
	Програма визначає основні напрямки та форми діяльності органів місцевого самоврядування м. Одеси для подальшого становлення й ефективного функціонування курортно-рекреаційної та туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку ділового туризму.
	Програма розроблена з метою стимулювання ефективного використання наявних рекреаційних ресурсів міста, підвищення рівня міжгалузевого співробітництва, забезпечення прозорості, конкурентоспроможності та інноваційності процесу ринкових відносин у туристично-рекреаційній галузі, визначення перспективи  її подальшого розвитку.
	 Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть розв'язанню наявних соціально-економічних проблем, активізації підприємницької діяльності  суб'єктів господарювання всіх форм власності, поліпшенню їхнього фінансового становища, збільшенню обсягів конкурентоспроможних туристично-оздоровчих послуг, здатних задовольнити потреби населення країни та іноземних громадян, розвитку ділового туризму, забезпеченню динамічного розвитку міста Одеси при дотриманні екологічної рівноваги і збереженні історико-культурної спадщини.
Програма підготовлена управлінням культури та туризму Одеської міської ради.









1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ`ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Одеса – один з головних економічних центрів України, до складу якого  входить найбільший морський порт України, розвинена промисловість, курортно-рекреаційний комплекс, транспортна, фінансова та соціально-культурна інфраструктура. 
	За своїм туристичним і рекреаційним потенціалом місто Одеса посідає одне з провідних місць в Україні.
	Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які сприятимуть розв`язанню соціально-економічних проблем, активізації підприємницької діяльності суб`єктів господарювання, збільшенню обсягів конкурентоспроможних туристичних послуг, підвищенню якості послуг і залученню в галузь професійних кадрів, промоції туристичного, культурного, оздоровчого та ділового продукту міста, розвитку туристичної інфраструктури міста, створенню системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси, забезпеченню на цій основі динамічного розвитку міста Одеси.
При цьому, процес формування і розвитку індустрії туризму як значущої галузі територіальної спеціалізації на даний час неможливий тільки за рахунок використання діючих ринкових механізмів без реальної підтримки і активної координуючої участі з боку влади, формування державно-приватного партнерства, що передбачає ефективну взаємодію всіх органів влади, туристичного бізнесу, наукових і громадських організацій в реалізації проектів і програм туристичної  спрямованості. 
	Програма є актуальною для міста Одеси, реалізація заходів якої потребує програмного методу. 

2. МЕТА  ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є формування й розвиток в м. Одесі високоефективного й конкурентноздатного туристичного комплексу, що забезпечуватиме широкі можливості для задоволення потреб вітчизняних і закордонних громадян у різноманітних туристичних послугах, розвиток економіки міста, у тому числі збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів, збільшення кількості робочих місць, збереження й раціональне використання історико-культурної спадщини й природного потенціалу, формування іміджу Одеси як привабливого туристичного міста та просування бренду міста на міжнародній арені.




3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Ефективність реалізації Програми залежатиме від виконання заходів, які відповідають Концепції розвитку туризму в м. Одесі до 2015 року і спрямовані на: 
-	удосконалення структури управління туризмом, що дозволяє ефективно управляти й з максимальною вигодою для економіки міста використовувати наявні на території ресурси й матеріальну базу незалежно від форми власності й відомчої підпорядкованості, за умов охорони довкілля;
	поліпшення якості обслуговування туристів відповідно до вимог стандартизації, сертифікації, ліцензування туристичної діяльності; 
	створення філій туристично-інформаційного центру;
	приєднання до  єдиної туристично-інформаційної мережі на території України за допомогою розвитку бази даних про туристичні можливості через діяльність туристично-інформаційного центру (членство у міжнародних організаціях з розвитку туризму (у туристичній асоціації "Дунайський центр впливу" (DCC),  European cities marketing тощо);
	співробітництво з громадськими організаціями та муніципалітетами для транскордонного співробітництва;
	удосконалення інформаційного забезпечення системи управління туристичною галуззю й інформаційної підтримки іміджу Одеси як міста, сприятливого для туризму;

рекламно-інформаційний супровід туристичного потенціалу міста шляхом видання в достатній кількості інформаційно-рекламних матеріалів стосовно видів туризму та розробки промороликів з використанням туристичного логотипу міста;
активізацію всіх форм просування місцевого туристичного продукту, у тому числі участь у міжнародних туристичних виставках на території України, у найбільших міжнародних виставках; проведення рекламних кампаній у засобах масової інформації; обмін соціальними площинами з іншими  містами України, Європи тощо;
	проведення прес-турів для представників засобів масової інформації і туристичних агентств внутрішнього туризму;
	проведення роботи з провідними національними і зарубіжними туроператорами відносно збільшення відвідань м. Одеси іноземними туристами (організація в м. Одесі турів, конференцій, «круглих столів», workshops та зустрічей між туроператорами Одеси та інших міст (країн);
	розробку та впровадження нових туристичних маршрутів;
	проведення традиційних заходів (фестивалі, ярмарки, виставки, конкурси, міжнародні конференції) для пропаганди туристичних можливостей міста;
розширення міжнародних зв'язків у сфері туризму, реалізацію заходів з містами-побратимами, країнами-сусідами шляхом створення трансграничних туристичних маршрутів;
удосконалення системи підготовки й підвищення кваліфікації кадрів у сфері туризму;
збільшення обсягів надання платних туристично-екскурсійних послуг населенню й числа іноземних туристів;
будівництво нових туристичних комплексів;
	запровадження нових форм і методів туристичного обслуговування тощо. 



За рахунок виконання зазначених заходів на 20-25 % збільшаться туристичні потоки; кількість робочих місць у сфері туризму та суміжних сферах – на 5тис. одиниць; надходження до бюджету міста від суб'єктів підприємництва у сфері туризму зростуть на 15-20%.


Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з  місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 
Орієнтовні обсяги фінансування Програми складають 13852,0 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету в межах наявного фінансового ресурсу – 6021,0 тис.грн.

Програма діє у період 2013-2015 років.


4. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ТА ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ

Перелік заходів та завдань Програми та показників витрат (ресурсне забезпечення Програми), які визначають обсяги і структуру ресурсів, необхідних для виконання Програми, наведені у додатках 2,3 (додаються).

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПРОГРАМИ

	Виконання Програми сприятиме розвитку сучасної матеріально-технічної бази галузі, спроможної створити місцевий туристичний продукт, що відповідатиме світовим стандартам та надаватиме високоякісні  послуги.
	Наявність зазначених конкурентоспроможних послуг та турпродукту дозволить максимально задовольнити відповідні потреби населення України, іноземних громадян, підвищити інвестиційну привабливість м. Одеси, створити умови для залучення іноземних інвестицій, збільшити туристичні потоки до м. Одеси, зміцнити її імідж як курортно-рекреаційного, ділового та туристичного центру міжнародного значення, створити якісний місцевий туристичний продукт.


6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ХОДУ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

Контроль ходу виконання Програми здійснює Одеська міська рада.
Відповідальність за забезпечення виконання Програми несуть виконавчий  комітет Одеської міської ради та виконавчі органи Одеської міської ради, причетні до реалізації її заходів.
Поточне управління та контроль виконання Програми здійснюють  управління культури  та туризму Одеської міської ради та постійна комісія з туризму, розвитку рекреаційного комплексу та міжнародних зв’язків Одеської міської ради.



Секретар  ради                                                                     О. Бриндак







Додаток 1
до Програми 


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

	_____180410__________________________________________________

  						(КТКВКМБ)            
Управління культури та туризму Одеської міської ради
						 (ініціатор розроблення Програми)

	_____180410__________________________________________________

  						(КТКВКМБ)            
Управління культури та туризму Одеської міської ради
					(розробник Програми)

	______180410_________________________________________________

  						(КТКВКМБ)            
-
					(співрозробники Програми)

	_______180410________________________________________________

  						(КТКВКМБ)            
Управління культури та туризму Одеської міської ради
				(відповідальний виконавець Програми)

	________180410_______________________________________________

  						(КТКВКМБ)            
Управління культури та туризму Одеської міської ради, КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», Асоціація «Туризм Одеси»,                          КП «СМЕП», департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради, інспекція з благоустрою міста Одеської міської ради, управління реклами Одеської міської ради, управління архітектури та містобудування Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради
					(учасники Програми)

	________180410_______________________________________________

  						(КТКВКМБ)            

2013-2015 рр.
					(термін реалізації Програми)

6.1
I етап – 2013 рік, II етап – 2014 рік,  III етап  – 2015 рік
				(етапи виконання Програми)


	______180410_________________________________________________

  						(КТКВКМБ)            
               13 852,0 тис.грн
(загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації                                                                 Програми, всього)

	__у тому числі:            
	- кошти бюджету міста Одеси 	__6021,0 тис.грн;
	- кошти інших джерел		__7831,0 тис.грн.




Керівник управління

Начальник управління культури та туризму 
 Одеської міської ради__________		___________	Т.Ю. Маркова 
(найменування головного розпорядника		 	  (підпис)	               (прізвище та ініціали)
коштів бюджету м. Одеси)







Секретар міської ради								О. Бриндак

























