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Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в м. Одесі на 2021-2023 роки»


Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою розвитку в м. Одесі ефективного та конкурентоздатного туристичного комплексу, а також формування іміджу м. Одеси як привабливого туристичного міста, виконавчий комітет Одеської міської ради   

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                          «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в м. Одесі на 2021-2023 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


Міський голова									Г. Труханов



В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 								О. Бриндак


Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 27.01.2021р. 
№ 27

Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в м. Одесі на 2021-2023 роки


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України                        «Про туризм», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою розвитку в м. Одесі ефективного та конкурентоздатного туристичного комплексу, а також формування іміджу м. Одеси як привабливого туристичного міста, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму розвитку туризму в м. Одесі                 на 2021-2023 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань культури, туризму і міжнародних відносин.
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спортивний клуб інвалідів «Одеса-Баскет»
	

Термін реалізації Програми
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Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, усього,
35 018,6  тис.грн

у тому числі:

6.1.
Кошти бюджету Одеської міської територіальної громади
35 018,6  тис.грн
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ`ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА


Туризм є однією з найважливіших сфер сучасної економіки, який позитивно впливає на розвиток всіх галузей, пов'язаних з виробництвом туристичних послуг, а саме: готельного господарства, транспорту і комунікацій, будівництва, роздрібної торгівлі, виробництва і торгівлі сувенірами, подієвих заходів 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.
Відповідно до Закону України «Про туризм» держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності. Роль органів влади в цьому механізмі полягає у створенні сприятливих умов для розвитку туристичної галузі, просування країни, регіону, міста на міжнародній арені з метою залучення додаткового потоку туристів та залучення іноземної валюти і різного роду інвестицій. 
За даними Всесвітньої туристичної організації UNWTO (далі – UNWTO) туристичний внесок у світову економіку у 2019 році склав більш ніж 10 % світового валового внутрішнього продукту, що приніс 1,7 трлн доларів у прибутку. Туризм як експортна категорія посів перше місце у багатьох країнах, що розвиваються. Проте, туризм – це найперша галузь економіки, яка постраждала від глобальної пандемії COVID-19 у 2020 році. 
Падіння міжнародного туризму за оцінками UNWTO сягнуло в середньому 70% та завдало збитків від 910 млрд до 1,2 трлн доларів. Такі збитки більш ніж у вісім разів перевищують втрати, спричинені світовою економічною та фінансовою кризою 2009 року. Це коштуватиме галузі                  5-7 років розвитку.
У 2020 році кількість міжнародних подорожей скоротилася порівняно з докарантинним періодом від 850 млн до 1,1 млрд. Туристична галузь у світі втратила до 120 млн прямих робочих місць. За прогнозами експертів галузь буде стрімко відновлюватися, за умови зняття усіх карантинних обмежень. Інформація наведена згідно з даними Всесвітньої туристичної організації UNWTO.
За ініціативою Президента України розпочато реалізацію проєкту «Туристичні магніти України», яка передбачає визначення в кожному регіоні по три-п’ять «туристичних магнітів» – найбільш привабливих з погляду туризму об’єктів історико-культурного та природного значення.
В Україні є багато справжніх туристичних магнітів, які можна розвивати. Туристичні магніти України розвиватимуться відповідно до стандартів ЄС.  Європейському туристу важливо розуміти, що українська туристична сфера відповідає стандартам ЄС. Зміни не відбуваються миттєво, але необхідно вже працювати над адаптацією українського законодавства та орієнтуватись на європейський досвід роботи індустрії гостинності. 
З червня 2020 року Державне агентство розвитку туризму України впровадило проєкт «Мандруй Україною». Це перша масштабна промокампанія, яка орієнтована на розвиток внутрішнього туризму в Україні, метою якою є заохочення українців до подорожей рідною країною. Це стосується не лише відпочинку, але й пізнання історії та культури України.  Відомі у країні та на місцевому рівні люди діляться своїми враженнями від подорожей Україною. Дописи з розповідями про те, які місця варто відвідати, кожен з них публікує в соцмережах з відповідним хештегом #мандруйукраїною. Проєкт реалізується на волонтерських засадах за участі держави, бізнесу та креативних індустрій.
Туристична галузь є стратегічним напрямом розвитку м. Одеси. За своїм туристичним потенціалом Одеса посідає одне з провідних місць в Україні. У 2016-2020 роках розвиток туризму в м. Одесі здійснювався в  межах виконання Програми розвитку туризму в м. Одесі                                            на 2016-2020 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 
29 престурів, 27 фам- та промотурів для українських та іноземних представників засобів масової інформації та туристичних операторів;                       40 візитів до інших міст України та країн світу задля реалізації проєкту «Одеса їде в гості»; взято участь у 48 міжнародних туристичних виставках та ін.
2016-2019 роки були досить сприятливими для нашого міста у плані розвитку туризму. За статистикою, за цей період  Одесу щорічно відвідувало від 2 до 3 мільйонів як українських, так й іноземних туристів з країн Європи, Північної Америки та Азії. Абсолютними лідерами за міжнародним відвідуванням стали Туреччина, Ізраїль, США, Польща, Молдова, Австрія та Німеччина. У 2019 році м. Одесу з діловими, туристичними та службовими цілями відвідали 3,2 млн осіб, що на 52% більше, ніж у 2016 році до прийняття Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки. Інформація наведена згідно з узагальненими аналітичними даними, отриманими від Комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса», Державної прикордонної служби України, Приватного акціонерного товариства «Українська залізниця», Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеспассервіс», Приватного акціонерного товариства «Київстар».
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У 2020 році в місті можливе розміщення туристів у номерному фонді 372 готелів та інших місць тимчасового проживання із загальним обсягом 20327 ліжко-місць. Загальна кількість об’єктів тимчасового проживання за період 2016-2020 років зросла майже в 1,5 рази.
Зросла кількість різних заходів (фестивалі, виставки, конференції, прес-тури та інші), які сприяли залученню додаткового потоку туристів до                    м. Одеси. Так, у зазначених роках було проведено сотні різноманітних фестивалів, конференцій та виставок, що в 2 рази більше, ніж у минулі роки. 
2020 рік мав стати для Одеси найуспішнішим з розвитку туризму: було передбачено 3,5 мільйонів туристів та захід до Одеського порту близько       20 круїзних лайнерів (вперше за 6 років). Проте, 2020 рік був достатньо непростим для сфери туризму. Введені обмежувальні карантинні заходи спричинили значне зменшення кількості іноземних туристів. Було витрачено багато зусиль на переорієнтацію діяльності, оскільки структура в’їзних туристичних потоків до м. Одеси істотно змінилася. У 2020 році зусилля насамперед були направлені на розвиток внутрішнього туризму країни, підтримку туристичного бізнесу м. Одеси, підвищення конкурентоздатності міста в галузі туризму на національному рівні. Спостерігався перерозподіл структури туристичного потоку, а саме – кількість внутрішніх туристів значно перебільшувала кількість іноземних туристів. Незважаючи на те, що завдяки синергії зусиль міської влади, туристичного бізнесу та громадськості м. Одеси вдалось успішно завершити високий туристичний сезон за підсумками 2020 року м. Одесу відвідало 2,0 млн туристів, що на 37,5 % нижче попереднього року.
file_3.emf
20162017201820192020 (COVID-19)

4,55,67,311,67,6

Надходження туристичного збору до бюджету м. Одеси,

млн грн


file_4.xls
Диаграмма1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020 (COVID-19)		2020 (COVID-19)		2020 (COVID-19)



Столбец1

Столбец2

Столбец3

Надходження туристичного збору до бюджету м. Одеси,
 млн грн

4.5

5.6

7.3

11.6

7.6



Лист1

				Столбец1		Столбец2		Столбец3

		2016		4.5

		2017		5.6

		2018		7.3

		2019		11.6

		2020 (COVID-19)		7.6






thumbnail_2.emf
20162017201820192020 (COVID-19)

4,55,67,311,67,6

Надходження туристичного збору до бюджету м. Одеси,

млн грн



file_5.xls
Диаграмма1

		2016		2016		2016

		2017		2017		2017

		2018		2018		2018

		2019		2019		2019

		2020 (COVID-19)		2020 (COVID-19)		2020 (COVID-19)



Столбец1

Столбец2

Столбец3

Надходження туристичного збору до бюджету м. Одеси,
 млн грн

4.5

5.6

7.3

11.6

7.6



Лист1

				Столбец1		Столбец2		Столбец3

		2016		4.5

		2017		5.6

		2018		7.3

		2019		11.6

		2020 (COVID-19)		7.6






thumbnail_3.wmf
2016

2017

2018

2019

2020 (COVID-19)

4,5

5,6

7,3

11,6

7,6

Надходження 

туристичного збору 

до бюджету 

м. Одеси,

млн грн


З 2016 року по 2019 рік спостерігалось збільшення надходжень до бюджету міста від сплати туристичного збору, зокрема у 2019 році цей показник склав 11,6 млн грн, що в 2,5 рази більше, ніж у 2016 році. 
Проте, у 2020 році через пандемію та карантинні обмеження декілька місяців об’єкти тимчасового розміщення були зачинені, кордони закриті, тому надходження до бюджету міста за рахунок сплати туристичного збору зменшились. За 2020 рік надходження до бюджету міста за рахунок сплати туристичного збору склали 7,6 млн грн, що на 34,5 % менше у порівнянні                   із 2019 роком. Інформація наведена згідно з даними Комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси». 
Реанімування сфери туризму вимагає значного поліпшення якості сервісу і суттєвої підтримки з боку держави. Карантинні умови призвели до необхідності орієнтації на проривні інновації в галузі туризму і діджитал-технології та розвиток креативного сектору економіки. Необхідність дотримуватися соціального дистанціювання ще більше змістила вектор в туризмі в сторону цифрових технологій та креативного мислення.
І хоча переважна більшість заходів протягом 2020 року була проведена онлайн, відновлення та подальший розвиток галузі туризму потребує впровадження та реалізації офлайн-заходів та проєктів. 
Водночас подальший розвиток туристичної галузі гальмується через:
	- недосконалість законодавчої бази в галузі туризму; 
	- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури; 
	- недостатню впізнаваність країни та зокрема м. Одеси на міжнародному ринку;  
	- невисоку якість сервісу значної кількості об’єктів сфери обслуговування;
	- нестачу нових об’єктів показу та туристичних маршрутів;
	- недостатній розвиток деяких видів туризму;
	- незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму;
	- недостатній рівень діджиталізації сфери туризму та розвитку креативних індустрій;
	- відсутній механізм збору статистичних даних, закріплений на законодавчому рівні;
- обмежувальні заходи та непередбачуваність напряму розвитку туристичної сфери під час пандемії коронавірусу. 
Програма визначає основні напрями та форми діяльності органів місцевого самоврядування м. Одеси для подальшого становлення й ефективного функціонування туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища.
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.

Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про туризм»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»; рішення Одеської міської ради від 07 грудня 2016 року № 1321-VІI                                «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року (актуалізована)».

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є збільшення туристичного потоку, підвищення конкурентоздатності міста в галузі туризму, забезпечення широких можливостей та комфортних умов для туристів і гостей  м. Одеси, посилення позицій міста не тільки на національному, але і на міжнародному туристичних ринках, розвиток інноваційних програм, збільшення кількості робочих місць та збереження й раціональне використання історико-культурної спадщини й природного потенціалу міста.
Програма відповідає пріоритетному напряму Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована) «Туристична Одеса» – формування та розвиток у місті конкурентоспроможного туристичного комплексу, просування міського туристичного продукту на ринках туристичних послуг, брендування міста, розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг та просування і позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування.

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

Останні роки туристична галузь стрімко розвивалась і супроводжувалась постійним впровадженням новітніх технологій. Проте, з початку 2020 року туристична сфера в усьому світі зазнає збитків внаслідок заходів щодо протидії пандемії COVID-19. Водночас ситуацію, що склалася, слід розглядати не лише як проблему, але і як можливості для виведення туристичної сфери на якісно новий рівень. 
Досягнення ефективного результату Програми передбачається шляхом розроблення та вдосконалення наступних завдань:
	- розвиток туристичної інфраструктури;
	- просування туристичного продукту;
	- розвиток різних видів туризму;
	- промоція туристичної привабливості міста;
	- розвиток кіноіндустрії м. Одеси як інноваційного напряму розвитку туризму;
	- збільшення туристичних потоків до м. Одеси.
Протягом 2021-2023 років буде проводитися робота з підтримки існуючих філій Комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», відбуватиметься реалізація впровадженого у попередні роки проєкту безкоштовної інформаційної допомоги туристам міста волонтерами Інфо-груп. З метою покращення якості надання туристичних послуг відбуватиметься подальше вивчення та запровадження передового досвіду у сфері туризму із залученням українських та міжнародних експертів. Для створення комфортного та безпечного середовища для туристів та мешканців м. Одеси планується впровадження пілотного проєкту з інформування англійською мовою пасажирів в міському електротранспорті м. Одеси, розвиток туристичної навігації містом, впровадження системи оцінювання та сертифікації об’єктів гостинності м. Одеси «Odesa Tourism friendly» тощо. 
З метою просування м. Одеси як привабливої туристичної дестинації та підвищення впізнаваності нашого міста не тільки в межах країни, а й за кордоном, будуть проводитися:
- просування туристичного продукту м. Одеси в онлайн-інформаційних ресурсах (туристичний сайт, мобільний додаток, соціальні мережі тощо);
- впровадження промоційних кампаній м. Одеси в різних каналах поширення інформації;
- презентаційні тури для представників туристичної галузі, ЗМІ, блогерів з України та із-за кордону;
- розробка, виготовлення або придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції про м. Одесу;
- виготовлення промороликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу, виготовлення фотоматеріалів;
- організація та проведення роуд-шоу в містах України та інших країнах світу;
- участь у міжнародних виставках, конференціях, форумах, тренінгах та інших заходах на території України та за кордоном;
- міжнародний туристичний тиждень в м. Одесі тощо.
Планується подальше проведення та організація робочих майстерень, семінарів та конференцій, відкриття нових об'єктів показу, проведення заходів для розвитку різних видів туризму, насамперед: культурно-пізнавального, подієвого, медичного, гастрономічного, енотуризму, круїзного,  MICE, дитячого та юнацького туризму тощо. 
З метою реалізації державних ініціатив, що розвивають сферу туризму в країні, заплановано розробку та впровадження нових туристичних продуктів, які в умовах обмежень виїзду за кордон зможуть розкрити і продемонструвати наскільки «світ малий, а Одеса велика» і скільки можна відвідати різних куточків світу в рамках нашого прекрасного міста. Наше завдання – подовжити високий туристичний сезон і збільшити кількість днів перебування туриста в місті за рахунок створення та просування нових туристичних продуктів, зокрема проєкту «Велика Одеса», який буде направлений на збільшення кількості днів перебування в Одесі та ознайомлення з ено-, етно- та екотуризмом.
З метою привернення уваги до м. Одеси  як комфортного майданчика для зйомок іноземних та вітчизняних кінофільмів різних жанрів заплановано проведення заходів з розвитку кіноіндустрії м. Одеси.
Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом Одеської міської територіальної громади на зазначені цілі на відповідний рік.
 Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.
 
         
5. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми здійснюватиметься за такими напрямами:
- створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі;
- маркетинг та промоція туристичної привабливості м. Одеси;
- розвиток різних видів туризму, створення «туристичних магнітів»;
- розвиток кіноіндустрії м. Одеси.
Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 2 до Програми.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми сприятиме підвищенню інформаційного та інфраструктурного забезпечення туристичної галузі міста, створенню конкурентоспроможного туристичного продукту, що відповідатиме світовим стандартам та надаватиме високоякісні послуги.
Очікувані результати реалізації Програми:
	підвищення іміджу Одеси на міжнародній арені та її впізнаваності;

розвиток партнерських відносин з іноземними організаціями, що
працюють у сфері туризму;
	налагодження партнерських відносин з містами України та інших країн

світу. Розширення географії потенційних туристів;
	збільшення кількості туристів на 10%;

залучення додаткового потоку туристів до м. Одеси у «низький» сезон;
	просування туристичного продукту міста та популяризація Одеси як
привабливої дестинації;
	створення «туристичних магнітів» та розвиток різних видів туризму;

збільшення кількості нових екскурсійних маршрутів;
підвищення якості надання туристичних послуг;
покращення орієнтування туристів у місті шляхом створення системи
туристичного ознакування та встановлення нових об’єктів інформування в місті.
Ефективна співпраця бізнесу, влади та громадськості спрямована на виконання спільних завдань та сприятиме розвитку м. Одеси як привабливої туристичної дестинації, підвищить рівень її впізнаваності в Україні та світі.
Кількісні показники, які характеризують результати виконання Програми, визначені у додатку 2 до Програми. 


7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання Програми здійснює департамент культури та туризму Одеської міської ради.  
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Одеської міської ради з питань культури, туризму і міжнародних відносин.
Виконавці Програми щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним, надають до департаменту культури та туризму Одеської міської ради інформацію про стан її виконання.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним, готує та надає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію, отриману від усіх виконавців Програми, про стан її виконання.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради щорічно доповідає про хід виконання Програми за звітний період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради у І півріччі року, наступному за звітним.
Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент культури та туризму Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській раді не пізніше шестимісячного строку після закінчення встановленого строку її виконання.
Департамент культури та туризму Одеської міської ради оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації та мережі «Інтернет».



Секретар ради                                                                               І. Коваль







ІНФОРМАЦІЯ
до проєкту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
Про внесення на розгляд Одеській міській ради проєкту рішення 
«Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму 
в м. Одесі на 2021-2023 роки»
1. Суть питання
Проєктом рішення пропонується затвердити Міську цільову програму розвитку туризму в м. Одесі на 2021-2023 роки.
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.
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, посилення позицій міста не тільки на національному, але і на міжнародному туристичних ринках, розвиток інноваційних програм, збільшення кількості робочих місць та збереження й раціональне використання історико-культурної спадщини й природного потенціалу міста.
2. Очікуваний результат
Виконання Програми сприятиме підвищенню інформаційного та інфраструктурного забезпечення туристичної галузі міста, створенню конкурентоспроможного туристичного продукту, що відповідатиме світовим стандартам та надаватиме високоякісні послуги.
Ефективна реалізація заходів Програми, підвищення якості надання туристичних послуг та створення нових туристичних продуктів дозволить максимально задовольнити відповідні потреби гостей та мешканців міста, підвищити інвестиційну привабливість м. Одеси, створити умови для залучення іноземних інвестицій, збільшити туристичні потоки до м. Одеси, зміцнити її імідж як курортного, ділового та туристичного центру міжнародного значення.
3. Можливі ризики
Відсутні.
 4. Фінансовий результат
За рахунок виконання заходів Програми, спрямованих на вирішення проблем в галузі туризму очікується збільшення кількості туристів на 10%, що також позитивно вплине на сплату туристичного збору до бюджету Одеської міської територіальної громади.  
	
Директор 
департаменту  культури та туризму 
Одеської міської ради					                    Т.Ю. Маркова
							
Додаток 1
До Програми



Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми розвитку туризму в м. Одесі на 2021-2023 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми
Роки виконання Програми
Усього витрат на виконання Програми (тис.грн)

2021 рік
2022 рік
2023 рік

Усього, у т. ч.:
11 643,8
11 685,8
11 689,0
35 018,6
Бюджет Одеської міської територіальної громади, усього,
11 643,8
11 685,8
11 689,0
35 018,6
у т. ч. за головними розпорядниками бюджетних коштів:
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
11 497,0
11 533,0
11 533,0
34 563,0
Виконавчий комітет Одеської міської ради       
146,8
152,8
156,0
455,6




	








Додаток 2
До Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми розвитку туризму в м. Одесі на 2021-2023 роки

№ з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу               
Виконавці
Джерела фінансу-вання 
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн, у тому числі:
Очікуваний результат





Усього
2021 рік
2022 рік
2023 рік

1. Створення комфортного та безпечного середовища для туристів та мешканців м. Одеси
1.1. 
Забезпечення діяльності                 комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»  
Усього, в т. ч.:
7 449,0  
2 483,0  
2 483,0  
2 483,0  
Фінансова підтримка Комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» та забезпечення діяльності його філій




бюджет Одеської міської територіальної громади
7 449,0  
2 483,0  
2 483,0  
2 483,0  

1.2.
Впровадження  проєкту безкоштовної інформаційної допомоги туристам міста волонтерами Інфо-груп
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» 
Усього, в т. ч.:
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  
Забезпечення щорічно роботи
50 волонтерів у місцях масового відвідування іноземними туристами з метою їх комфортного перебування у місті, економії їхнього часу на пошуки визначних місць та надання допомоги для зосередження уваги на колориті Одеси




бюджет Одеської міської територіальної громади
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  

1.3.
Вивчення та запровадження передового досвіду у сфері туризму,  залучення  українських та міжнародних експертів
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради                 
Усього, в т. ч.:
300,0  
100,0  
100,0  
100,0  
Залучення щорічно 
3 експертів у галузі туризму до Одеси. Вивчення та запровадження передового досвіду у сфері туризму в місті




бюджет Одеської міської територіальної громади
300,0  
100,0 
100,0  
100,0 

1.4.
Розвиток туристичної навігації містом
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради
Усього, в т. ч.:
900,0  
300,0  
300,0  
300,0  
Встановлення щороку 
3 одиниць системи туристичного ознакування, яка покликана покращити орієнтування туристів, зробити місто комфортним та зручним для пересування




бюджет Одеської міської територіальної громади
900,0  
300,0  
300,0  
300,0  

1.5.
Розробка та впровадження системи оцінювання та сертифікації об’єктів гостинності м. Одеси «Odesa Tourism friendly»
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»        
Усього, в т. ч.:
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  
Визначення щорічно 
10 об'єктів гостинності
м. Одеси




бюджет Одеської міської територіальної громади
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  

1.6.
Розробка та впровадження пілотного проєкту з інформування англійською мовою пасажирів в міському електротранспорті 
м. Одеси
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»                
Усього, в т. ч.:
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  
Забезпечення щорічно 
по 1 пілотному проєкту з  інформування англійською мовою пасажирів в міському електротранспорті 
м. Одеси
(по 1 маршруту на рік)  з метою комфортного перебування в місті англомовних туристів




бюджет Одеської міської територіальної громади
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  


Всього за напрямом діяльності

Усього,
в т. ч.:
9 099,0  
3 033,0  
3 033,0  
3 033,0  
















бюджет Одеської міської територіальної громади
9 099,0  
3 033,0  
3 033,0  
3 033,0

2. Маркетинг та промоція туристичної привабливості м. Одеси
2.1. 
Просування туристичного продукту  м. Одеси в онлайн-інформаційних ресурсах (туристичний сайт, мобільний додаток, соціальні мережі тощо)
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради                 
Усього, в т. ч.:
450,0  
150,0  
150,0  
150,0  
Забезпечення спрощеного доступу до інформації, необхідної туристам та мешканцям міста. Поліпшення огляду та ознайомлення з  Одесою. Створення інформаційного простору, де кожен охочий зможе отримати інформацію про Одесу та заходи, що відбуваються в місті




бюджет Одеської міської територіальної громади
450,0  
150,0  
150,0  
150,0  

2.2. 
Розробка та впровадження промоційних кампаній                       м. Одеси в різних каналах поширення інформації
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»      
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Щороку проведення 
3 промоційних кампаній, просування туристичного продукту м. Одеси в «низький» сезон. Залучення додаткового потоку туристів до міста







бюджет Одеської міської територіальної громади
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

2.3. 
Проведення презентаційних турів для представників туристичної галузі, ЗМІ, блогерів з України та  із-за кордону
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Одеська Асоціація туроператорів та агентств, громадська організація «Агентство регіонального розвитку»                                
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Проведення щороку 
5 презентаційних турів, просування туристичного продукту м. Одеси в «низький» сезон. Залучення додаткового потоку туристів до міста





бюджет Одеської міської територіальної громади





1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

2.4. 
Розробка, виготовлення, придбання поліграфічної продукції про туристичний потенціал м. Одеси
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради              
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Загальний тираж – 
5 000 примірників щорічно. Поширення інформації про туристичний та культурно-мистецький потенціал міста, запрошення відвідати Одесу. Залучення додаткового потоку туристів






бюджет Одеської міської територіальної громади
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

2.5. 
Розробка, виготовлення, придбання промоційної сувенірної продукції про м. Одесу
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради              
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Загальний тираж сувенірної
продукції –
500 комплектів щороку. Просування туристичного продукту міста, популяризація Одеси як привабливого туристичного об’єкта








бюджет Одеської міської територіальної громади
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

2.6. 
Виготовлення туристичних промороликів, організація їх транслювання в засобах масової інформації України та/або світу; виготовлення фотоматеріалів
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради              
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Поширення інформації про туристичний потенціал міста, запрошення відвідати Одесу, забезпечення додаткового потоку туристів




бюджет Одеської міської територіальної громади
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

2.7. 
Членство у міжнародних організаціях з розвитку туризму (туристичній асоціації  «Дунайський центр впливу» (DCC), міжнародному об’єднанні «Маркетинг європейських міст» (European Cities Marketing) тощо),
співробітництво з громадськими організаціями та муніципалітетами для транскордонного 
співробітництва

2021-2023
роки

Виконавчий комітет Одеської міської ради
                 
Усього, в т. ч.:
455,6  
146,8  
152,8  
156,0  
Сплата членських внесків за участь в організаціях – туристичній асоціації «Дунайський центр впливу» (DCC) та міжнародному об’єднанні «Маркетинг європейських міст» (European Cities Marketing). Підвищення іміджу Одеси на міжнародній арені, її впізнаваності; розвиток партнерських відносин з іноземними організаціями, що працюють у сфері туризму; обмін досвідом; навчання фахівців; залучення додаткових фінансів на реалізацію  проєктів, спрямованих на розвиток сфери туризму в м. Одесі




бюджет Одеської міської територіальної громади
455,6  
146,8  
152,8  
156,0  

2.8. 
Організація та проведення роуд-шоу в містах України та інших країнах світу
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»,                    Одеська Асоціація туроператорів та агентств, Громадська організація «Агентство регіонального розвитку»
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Проведення 
2 заходів щорічно. Налагодження партнерських відносин з містами України та інших країн світу. Розширення географії потенційних туристів Одеси. Популяризація Одеси як привабливої туристичної дестинації





бюджет Одеської міської територіальної громади
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

2.9. 
Участь у міжнародних туристичних виставках, конференціях, форумах, тренінгах та інших заходах на території України та за кордоном
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т. ч.:
1 800,0  
600,0  
600,0  
600,0  
Щорічна участь 
м. Одеси у
3 виставкових заходах. Реалізація промоційної кампанії міста Одеси. Розширення географії потенційних туристів Одеси. Розповсюдження друкованої продукції, налагодження співробітництва з містами та організаціями у галузі туризму




бюджет Одеської міської територіальної громади
1 800,0  
600,0  
600,0  
600,0  

2.10. 
Проведення міжнародного туристичного тижня в м. Одесі
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Проведення 1 заходу щорічно (близько 
500 учасників). Розвиток ділового туризму в 
м. Одесі. Налагодження партнерських відносин з містами України та іншими країнами світу. Розширення географії потенційних туристів Одеси




бюджет Одеської міської територіальної громади
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

2.11. 
Організація та проведення Всесвітнього дня туризму в м. Одесі
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради                 
Усього, в т. ч.:
300,0  
100,0  
100,0  
100,0  
Щороку проведення 
1 заходу в рамках святкування Всесвітнього дня туризму в м. Одесі. Організація дозвілля одеситів і туристів та поглиблення знань щодо туристичних можливостей Одеси







бюджет Одеської міської територіальної громади




300,0  
100,0  
100,0  
100,0  

2.12. 
Проведення соціологічних досліджень туристичних потоків до м. Одеси
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр                        міста Одеси»
Усього, в т. ч.:
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  
Проведення 
2 опитувань щороку з метою ознайомлення з думкою туристів про Одесу для покращення умов перебування в місті







бюджет Одеської міської територіальної громади




150,0  
50,0  
50,0  
50,0  

Всього за напрямом діяльності
Усього, 
в т. ч.:
13 655,6  
4 546,8  
4 552,8  
4 556,0  














 

бюджет Одеської міської територіальної громади

13 655,6  
4 546,8  
4 552,8  
4 556,0  

3. Розвиток різних видів туризму, створення «туристичних магнітів» 
3.1. 
Проведення заходів для розвитку різних видів туризму
(у т. ч. культурно-пізнавального, подієвого, медичного, гастрономічного, енотуризму, круїзного, MICE, дитячого та юнацького туризму тощо)
2021-2023
роки



Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр                        міста Одеси», Одеська Асоціація туроператорів та агентств, Громадська організація «Агентство регіонального розвитку», Асоціація розвитку туризму Одеського регіону, регіональна туристична організація «Асоціація «Туризм Одеси», Асоціація «Регіональний центр компетенцій круїзного туризму чорноморського регіону «Круїз Блек Сі»



       

Усього, в т. ч.:

1 800,0  

600,0  

600,0  

600,0  
Проведення
3 заходів щорічно. Розвиток різних видів туризму, популяризація Одеси як привабливого туристичного напряму, залучення додаткового потоку туристів в місто




бюджет Одеської міської територіальної громади
1 800,0  
600,0  
600,0  
600,0  

3.2.
Розробка нових туристичних продуктів «Велика Одеса»
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр                        міста Одеси», Одеська Асоціація туроператорів та агентств, громадська організація «Агентство регіонального розвитку», Асоціація розвитку туризму Одеського регіону, регіональна туристична організація «Асоціація «Туризм Одеси»    
Усього, в т. ч.:
300,0  
100,0  
100,0  
100,0  
Створення щороку 
1 видання про туристичні продукти «Велика Одеса».  Просування туристичного продукту м. Одеси та прилеглих територій, залучення додаткового  потоку туристів




бюджет Одеської міської територіальної громади
300,0  
100,0  
100,0  
100,0  

3.3. 
Організація та проведення конгресів, форумів, конференцій, семінарів, засідань «круглого столу», робочих майстерень, що сприятимуть розвитку туризму в 
м. Одесі
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси» 
                 
                   
Усього, в т. ч.:
1 800,0  
600,0  
600,0  
600,0  
Проведення 
3 заходів щорічно. Налагодження співпраці з туристичним бізнесом, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами та музеями у галузі туризму. Об’єднання зусиль місцевої влади та громадськості для розвитку туристичної галузі Одеси




бюджет Одеської міської територіальної громади
1 800,0  
600,0  
600,0  
600,0  

3.4. 
Впровадження проєкту                        з туризму для людей з особливими потребами
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, спортивний клуб інвалідів «Одеса-Баскет»      
Усього, в т. ч.:
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  
Проведення щороку 
10 екскурсій для людей з особливими потребами. Підвищення якості послуг, що надаються мешканцям та гостям Одеси




бюджет Одеської міської територіальної громади
150,0  
50,0  
50,0  
50,0  

3.5.  
Створення та встановлення арт-об'єктів  
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Щорічно створення та встановлення                             по 2 арт-об'єкти з метою збільшення об'єктів показу в місті, залучення додаткового  потоку туристів




бюджет Одеської міської територіальної громади
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

3.6.  
Відкриття нових об'єктів показу
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради
Усього, в т. ч.:
4 464,0  
1 464,0  
1 500,0  
1 500,0  
Щорічно створення по 1 об'єкту показу. Залучення додаткового потоку туристів до 
м. Одеси




бюджет Одеської міської територіальної громади
4 464,0  
1 464,0  
1 500,0  
1 500,0  

Всього за напрямом діяльності 
Усього,               в т. ч.:
10 014,0  
3 314,0  
3 350,0  
3 350,0  
 

бюджет Одеської міської територіальної громади
10 014,0  
3 314,0  
3 350,0  
3 350,0  

4. Розвиток кіноіндустрії м. Одеси
4.1. 
Залучення кіноекспертів та фахівців сфери кіно для розвитку кіноіндустрії в  
м. Одесі
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»                  



Усього, в т. ч.:



450,0  



150,0  



150,0  



150,0  




Залучення щорічно 
3 експертів у галузі кіноіндустрії 





бюджет Одеської міської територіальної громади



450,0  
150,0  
150,0  
150,0  

4.2. 
Проведення пітчингів, конкурсів, фестивалів, кінопроєктів тощо
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»                  
Усього, в т. ч.:
1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  
Підтримка знімальних процесів, пітчингів, фестивалів, кінопроєктів. Проведення 1 заходу на рік






бюджет Одеської міської територіальної громади



1 500,0  
500,0  
500,0  
500,0  

4.3.
Проведення заходів з популяризації Одеси як комфортного майданчика для кінозйомок 
2021-2023
роки
Департамент культури та туризму Одеської міської ради, Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»                   
Усього, в т. ч.:
300,0  
100,0  
100,0  
100,0  
Підвищення іміджу Одеси на міжнародній арені, її впізнаваності. Привернення уваги до м. Одеси  як комфортного майданчика для зйомок іноземних та вітчизняних кінофільмів різних жанрів. Налагодження зв’язків між кіновиробниками та місцевими фахівцями




бюджет Одеської міської територіальної громади
300,0  
100,0  
100,0  
100,0  

Всього за напрямом діяльності
Усього,
в т. ч.:
2 250,0  
750,0  
750,0  
750,0  
 

бюджет Одеської міської територіальної громади
2 250,0  
750,0  
750,0  
750,0  

Всього за Програмою:
Усього, 
в т. ч.:
35 018,6  
11 643,8  
11 685,8  
11 689,0  


бюджет Одеської міської територіальної громади
35 018,6  
11 643,8  
11 685,8  
11 689,0  






















