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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми» та «Про туризм»; Указу Президента України від 12 січня                        2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»; постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621                          «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного                           і соціального розвитку та складання державного бюджету», від 07 жовтня 2015 року № 821 «Деякі питання реалізації у 2015-2017 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»; розпорядження Кабінету Міністрів України  від 06 серпня 2008 року № 1088-р                               «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів»; рішення Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3306-VI «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року».
Програма визначає основні напрямки та форми діяльності органів місцевого самоврядування м. Одеси для подальшого становлення й ефективного функціонування туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку таких видів туризму, як культурологічний, розважальний, діловий, освітній, оздоровчий, гастрономічний тощо. 
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 всіх видів туризму, забезпеченню динамічного розвитку міста Одеси при дотриманні екологічної рівноваги і збереженні історико-культурної спадщини.

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

Туризм є однією з найважливіших сфер сучасної економіки, який позитивно впливає на розвиток інших секторів економіки, включаючи готельне господарство, транспорт і комунікації, будівництво, роздрібну торгівлю, виробництво і торгівлю сувенірами та ін., будучи каталізатором їх розвитку. Крім того, цей вид діяльності спрямований на задоволення потреб людей в ознайомленні з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями різних країн та їх народів.
За даними Всесвітньої туристичної організації UNWTO (далі – UNWTO) туристичний внесок у світову економіку оцінюється в 10,9 % світового валового внутрішнього продукту. На частку міжнародного туризму (подорожі та пасажирські перевезення) випадає 30 % світового експорту послуг і 6 % від загального обсягу експорту товарів і послуг. Туризм як експортна категорія займає четверте місце у світі після експорту палива, хімікатів і продуктів харчування, у той же час – перше місце у багатьох країнах, що розвиваються.
За прогнозами UNWTO у XXI ст. очікується туристичний бум: кількість подорожуючих у світі до 2020 року зросте до 1,6 млрд. осіб за рік,                    з них 1,2 млрд. складуть внутрішньорегіональні перевезення і 0,4 млрд. подорожі на далекі відстані, що означає збільшення туристичних відвідувань                   у 2,4 рази більше порівняно з 2000 роком.
Відповідно до Закону України «Про туризм» держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності. Роль органів влади в цьому механізмі полягає у створенні сприятливих умов для діяльності в туристично-рекреаційній сфері, що сформує так звані «магніти» для інвестування як масштабних, так і невеликих проектів. 
Туризм м. Одеси стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію, набуває все відчутнішого значення для місцевого господарства. Кожен турист, який відвідує м. Одесу, залишає певні інвестиції в місті.
Туристична галузь є стратегічним напрямком розвитку міста. Об’єктивно м. Одеса має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного розміщення, сприятливий клімат, найбільший морський порт України, розвинену промисловість, курортно-рекреаційний комплекс, транспортну, фінансову та соціально-культурну інфраструктуру. За своїм туристичним потенціалом місто Одеса посідає одне з провідних місць в Україні.
У 2013-2015 роках проблеми розвитку туризму в м. Одесі розв’язувалися у межах Програми розвитку туризму в м. Одесі на                                                  2013-2015 роки, завдяки якій проведені основні заходи, що сприяли популяризації м. Одеси як на українському, так і на міжнародному ринках, залученню додаткової кількості туристів в Одесу, а саме: проведено 
12 прес-турів, 3 рекламних тури для українських й іноземних представників засобів масової інформації та туристичних операторів; 13 візитів до інших міст України та країн світу задля реалізації проекту «Одеса їде в гості»;                       22 заходи (конференції, семінари, «workshops»,) за участю міжнародних експертів у сфері туризму; взято участь у 5 міжнародних туристичних виставках та ін.
2014 рік був достатньо непростим для сфери туризму міста. 
У 2014 році було витрачено багато зусиль на переорієнтацію діяльності, оскільки структура в’їзних туристичних потоків до м. Одеси істотно змінилася. У 2014-2015 роках переважно акцент ставився на внутрішній туризм. Вживалися заходи для створення сприятливої, безпечної обстановки в місті. Величезна увага також приділялася синергії зусиль міської влади, туристичного бізнесу та громадськості. Як результат, туристичний сезон 2015 року був досить успішним. 
У 2015 році м. Одесу з діловими, туристичними та службовими цілями відвідали 1,5 млн. туристів, що в 1,3 рази більше, ніж у 2012 році. 
На даний момент у місті можливе розміщення туристів у номерному фонді – 239 готелів та інших місць тимчасового проживання із загальним обсягом 14576 ліжко-місць. Загальна кількість об’єктів тимчасового проживання за період 2012-2015 років зросла в 1,5 рази або на 79 готелів, кількість ліжко-місць – у 1,7 рази або на 5766 ліжко-місць. Інформація наведена згідно з даними КП «Туристичний інформаційний центр міста Одеси».
Зросла кількість різних заходів (фестивалі, виставки, конференції, прес-тури та інші), які сприяли залученню додаткового потоку туристів до                    м. Одеси у 2015 році. Так, у 2015 році було проведено близько 200 різних фестивалів, конференцій та виставок, що в 2 рази більше, ніж у 2014 році. 
Водночас подальший розвиток туристичної галузі гальмується через:
	- недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму;
	- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури; 
	- недостатню якість готельного сервісу економкласу;
	- відсутність дорожніх вказівників і туристично-інформаційних знаків на іноземних мовах; 
	- нестачу нових туристичних маршрутів і об'єктів показу;
	- незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму;
	- недостатнє надання статистичної інформації в галузі туризму представниками туристичного бізнесу.
Вирішення зазначених проблем відповідає пріоритетному напрямку Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року «Гостинне місто (розвиток усіх видів туризму) – формування та розвиток у місті конкурентоспроможного туристичного комплексу, просування міського туристичного продукту на ринках туристичних послуг, брендування міста», стратегічними цілями якого є підвищення якості туристичного продукту, розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг та просування і позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування.

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є збільшення туристичного потоку, підвищення конкурентоздатності міста в галузі туризму, забезпечення широких можливостей та комфортних умов для туристів і гостей  м. Одеси, сприяння виходу міста не тільки на національний, але і на міжнародний ринок, розвиток інноваційних програм, збільшення кількості робочих місць та збереження й раціональне використання історико-культурної спадщини й природного потенціалу міста.
3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ;                          СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Для досягнення ефективного результату Програми на 2016-2020 роки потрібно розробити та вдосконалити наступні завдання:
	- впровадження інноваційних методик ведення туристичної діяльності;
	- розвиток туристичної інфраструктури;
	- просування туристичного продукту;
	- створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси;
	- вдосконалення маркетингового інструменту;
	- розробка ефективної промоції міста для національного та міжнародного ринків.
Протягом 2016-2020 років буде проводитися робота з підтримки існуючих філій КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси».
Відбуватиметься подальше наповнення та оновлення туристичного сайту міста, оновлення інформації на сторінці в соціальної мережі «Facebook» з метою просування м. Одеси як привабливої туристичної дестинації, а також каналу департаменту культури та туризму Одеської міської ради в «Youtube». Планується подальше проведення Днів Одеси в містах України та інших країн світу в рамках проекту «Одеса їде в гості», організація і проведення прес-турів для представників засобів масової інформації з метою просування туристичного продукту, проведення та організації міжнародних «workshops», семінарів та конференцій.
Для підвищення впізнаваності нашого міста, проводитиметься презентація туристичного продукту Одеси на внутрішньому і міжнародному ринках туристичних послуг, у зв’язку з чим планується:
	- позиціонування Одеси як туристичного міста, яке відвідують 
365 днів на рік;
	- розробка та впровадження нових туристичних маршрутів;
- створення відеороликів та короткометражних фільмів, у тому числі тематичних, про туристичний потенціал м. Одеси для розміщення в соціальній мережі, презентації в рамках туристично-виставкових заходів та розміщення в засобах масової інформації;
- розробка проекту «Система QR-код та інформаційних стендів по об'єктами туристичних маршрутів міста», що сприятиме кращому орієнтуванню на місцевості та зробить перебування туристів у місті більш комфортним;
- розробка проекту «Створення та впровадження проекту безкоштовної інформаційної допомоги туристам міста волонтерами «Інфо Груп»;
- виготовлення багатомовних рекламно-інформаційних матеріалів про туристичний потенціал м. Одеси із застосуванням туристичного логотипу               м. Одеси (карти, схеми, буклети, багатомовні довідники тощо);
- розробка та випуск друкованої продукції про туристичний потенціал м. Одеси різними мовами;
- участь у різноманітних туристично-виставкових заходах (ярмарки, виставки, тур-салони, науково-практичні семінари, конференції тощо);
- проведення прес-турів для представників засобів масової інформації                 і рекламних турів для українських та іноземних туристичних операторів і агентств;
- розміщення в засобах масової інформації туристичної реклами та інформації про традиційні свята та фестивалі, інші події та інформаційні приводи для залучення туристів;
- реалізація проекту «Одеса їде в гості»;
- впровадження бейджів для гідів-перекладачів та екскурсоводів міста;
- впровадження пілотного проекту «Сертифікація готелів м. Одеси».
З метою формування привабливого образу м. Одеси як успішного культурного та туристичного центру України продовжуватиметься співпраця з відомими виданнями України та інших країн, обмін площинами для соціальної реклами з містами України та ближнього зарубіжжя.
У 2016 році планується участь у проектах Європейського Союзу                         з метою отримання грантових коштів.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом м. Одеси на зазначені цілі на відповідний рік.
       Орієнтовні обсяги фінансування Програми складають                                            19 375,0 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету м. Одеси –                       19 375,0  тис.грн (додаток 1). 
         Програма діє у період 2016-2020 років та поділяється на 2 етапи:
- І етап	– 2016-2017 роки;
- ІІ етап	– 2018-2020 роки.


4. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:
- створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі;
- просування туристичного продукту;
- створення системи міжнародних, міжрегіональних зв`язків та кооперації в галузі туризму, спрямованої на збільшення туристичних потоків до м. Одеси.
Напрямки діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2.


5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми сприятиме розвитку сучасної матеріально-технічної бази галузі, створенню спроможного місцевого туристичного продукту, що відповідатиме світовим стандартам та надаватиме високоякісні послуги.
Наявність зазначених конкурентоспроможних послуг та якісного місцевого туристичного продукту 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.
За рахунок виконання заходів, що направлені на вирішення проблем у галузі туризму: 
	- на 50,0 % збільшиться кількість об’єктів інформування в місті (таблички з QR-кодами, інформаційні та дорожні знаки); 
	- на 30,0 % збільшиться кількість туристів, що відвідали м. Одесу;
	- на 20,0 % збільшиться кількість проведених заходів, що відносяться до подієвого туризму; 
	- на 20,0 % збільшиться кількість нових екскурсійних маршрутів;
	- на 20,0 % збільшиться кількість відкритих у місті установ сфери туризму.
Ефективна співпраця бізнесу, влади та громадських організацій спрямована на виконання спільних програм, що сприятиме розвитку                              м. Одеси як привабливої туристичної дестинації, підвищить рівень її впізнаваності в Україні та світі.

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури і туризму.
Виконавчі органи Одеської міської ради, задіяні у реалізації Програми, щороку надають звіти про хід її виконання до 10 липня (за І півріччя) та                     до 10 січня (за рік) до департаменту культури та туризму Одеської міської ради для узагальнення.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради:
- щороку до 15 липня та до 15 січня готує та подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку щодо її виконання;
- щороку надає департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію про стан виконання Програми та пояснювальну записку щодо її виконання за звітний період для здійснення експертизи, отримання позитивного висновку та подальшого звітування на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент культури та туризму Одеської міської ради готує підсумковий звіт і пояснювальну записку про результати її виконання та надає його на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, який, у свою чергу, подає зазначені матеріали на розгляд Одеської міської ради не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.





Секретар ради                                                                               О. Потапський



