
Турійська районна рада 
презентує кращу практику: 

Здійснення організаційних заходів та 

запровадження економічних стимулів 

для розвитку інфраструктури 

„зеленого” і краєзнавчого туризму в 

Турійському районі 

 



Суть і мета практики 

 Використання наявного природного та історико-

краєзнавчого потенціалу, сприятливого 

географічного розташування району та здійснення 

комплекс заходів по створенню умов для розвитку 

туристичної галузі, метою яких було:  

 а) створити туристичні маршрути та облаштувати 

інфраструктуру на об’єктах;  

 б) створити структуру, яка займалася б наданням 

та розвитком туристичних послуг; 

 В) передбачити економічне стимулювання 

підприємницької діяльності у сфері надання 

туристичних послуг. 



Проблеми, які вирішувались 

Створення чіткої системи і координація 

діяльності з надання туристичних послуг в 

районі. 

Зменшення безробіття та розширення 

сфери прикладання праці в сільській 

місцевості. 

Створення умов для зацікавленості бізнесу 

у розвитку туризму.  



Здійснені заходи 

Навчальний цикл 

    Проведено цикл тематичних навчальних 

семінарів і тренінгів з представниками 

сільських і селищних рад, громадських 

організацій, іншими зацікавленими особами, 

метою яких було навчити готувати і подавати 

на конкурси проекти по реалізації місцевих 

ініціатив, у першу чергу тих, які стосуються 

створення чи належного облаштування 

наявної інфраструктури для надання 

туристичних послуг. 



Здійснені заходи 

Розвиток інфраструктури 

 Організовані і профінансовані оплачувані 

громадські роботи по прибиранню 

територій, облаштуванню нескладних 

споруд та виконанню інших доступних робіт 

на окремих об’єктах туристичних маршрутів. 

 Розроблені та використовуються три 

туристичні маршрути по району. 

 Створено дочірнє підприємство „Екопарк 

АМіЛА”, основною діяльністю якого є 

організація надання туристичних послуг. 

 



Здійснені заходи 

Економічне стимулювання 

 Розроблено та затверджено районною радою 

програму розвитку малого підприємництва в районі 

на 2015-2016 роки, серед завдань якої окремо 

виділені заходи з розвитку малого бізнесу по 

наданню туристичних послуг, а також передбачено 

економічне стимулювання підприємницької 

діяльності, зокрема, відшкодування за рахунок 

районного бюджету процентних ставок за наданими 

кредитами на реалізацію успішних (виграних на 

конкурсі) бізнес-планів. 

 



Виконавці заходів 

Турійський районний ресурсний 

центр громад 

Партнери: 

•ФГ “АМіЛА”; 

•ДП “Турійське лісове 

господарство”; 

•Турійський районний центр 

зайнятості. 



Бюджет практики 

Загальний бюджет — 600 тис. грн., у т. ч. 

бюджети — 220 тис. грн. (обласний — 150 

тис. грн., районний — 50 тис. грн., сільські 

— 20 тис. грн.), партнери — 359 тис. грн. 

(ФГ “АМіЛА” - 299 тис. грн., районний 

центр зайнятості — 50 тис. грн., ДП 

“Турійське лісове господарство” - 10 тис. 

грн.), грант (кошти ВОБФ “Європейський 

вектор”) — 21 тис. грн. 



Результати практики 

Кількісні і якісні показники 

 проведено 2 навчальні семінари і 4 тренінги, у яких 

взяли участь загалом 52 чол.; 

 у рамках комплексу заходів реалізовано мікропроект 

ініціативної групи с. Літин „Літинський парк – 

унікальний об’єкт краєзнавчого і “зеленого” туризму”, 

виграний на конкурсі ВОБФ „Європейський вектор” в 

рамках програми „Разом зробимо більше”. Як 

результат, виконано роботи з прибирання та 

санітарного очищення території парку, виготовлено та 

встановлено альтанки, паркові лавки, декоративні 

в’їзні ворота, облаштовано спортивний майданчик на 

загальну суму 65 тис. грн.; 
 



Результати практики 

 Кількісні і якісні показники 

Розроблені та використовуються три туристичні маршрути: 

 № 1: 1) музей соломки 2) Літинський парк 3) соціально-культурний центр 

с. Радовичі 4) мисливське господарство „Vesta” 5) аеродром ФГ “АМіЛА” 

6) стайні ФГ “АМіЛА”  

№ 2: 1) рекреаційно-відпочинковий комплекс ТзОВ “АМіЛА” біля озера 

Величі 2) сільський краєзнавчий музей с. Соловичі; 3) 

Хрестовоздвиженська церква і дзвіниця с. Обенижі 4) музей під 

відкритим небом в урочищі “Вовчак” 

 № 3: відпочинковий комплекс на озері Бережисте (ПП “ЕкоАМіЛА” 

облаштовано комплекс на 24 місця та створено 10 робочих місць у 

сезон: побудовано 5 альтанок, туалети, місток доступу до води, 

встановлені великі намети для ночівлі, облаштовано кухню, придбано 

інвентар, розроблено маршрут до 16 км для прогулянки пішки або 

проїхати його на велосипеді чи квадроциклі). 



Результати практики 

Результати впливу 

 Бізнес-план ПП “ЕкоАМіЛА” переміг на районному 
конкурсі і підприємство має намір отримати 
банківський кредит для подальшої розбудови 
туристичної інфраструктури, нараховані процентні 
ставки за яким будуть погашатись за рахунок 
районного бюджету; 

 Виникла необхідність розробки і прийняття 
регуляторного акту, який передбачатиме механізм 
компенсації відсотків за кредитами, залученими 
суб’єктами малого і середнього підприємництва у 
банках, для реалізації інвестиційних бізнес-планів; 

 Туристичними маршрутами вже скористалися понад 
500 дітей шкільного віку, в т.ч. дітей із сімей 
учасників АТО. 



Здобуті уроки та висновки 

1. Практикою ще раз яскраво підтверджено, що бізнес може і повинен 

бути соціальним, що він не стоїть осторонь проблем громади, а 

сприяє її розвитку. 

2. Незважаючи на здійснений протягом 2014-2015 рр. комплекс заходів, 

які передбачалися, ця практика не є повністю завершеною. У ході її 

реалізації виникли нові ідеї для їх практичного втілення в 

майбутньому. 

3. Будь-яку проблему вдасться подолати, якщо цього дуже захотіти, 

незважаючи на обмаль ресурсів та бюрократичні перепони. 

 

 Так, найбільшою технічною проблемою, яку вдалося подолати, було 

отримати дозволи на розміщення та облаштування інфраструктури у 

природно-заповідній зоні, що потребувало звернень, поїздок у 

відповідні інстанції, підготовки додаткових документів, обґрунтувань 

тощо і негативно впливало на терміни виконання заходів. 

 

 

 



Світлини 

Туристичний маршрут № 1 
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Світлини 

Туристичний маршрут № 2 

Відпочинковий 
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Світлини 

Туристичний маршрут № 3 
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