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Стратегію розвитку курорту «Хмільник» на період до 2027 року розроблено за підтримки 
проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), 
який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки 
Уряду Канади. Зміст документу є виключною думкою авторів та не обов’язково відображає 
офіційну позицію Уряду Канади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Проект ПРОМІС спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, 
впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного 
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації 
врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища для 
розвитку малого та середнього бізнесу; підтримки процесу децентралізації та 
інтегрованого планування розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. 

www.pleddg.org.ua 
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Звернення до громади 
Шановні хмільничани  ! 

           Курорт Хмільник  – наше сьогодення і майбутнє, яке ми разом будуємо для себе та 
наших нащадків.  Мальовнича природа, благодатна земля, багаті надра дістались нам від 
Бога і ми маємо діяти так, аби ці блага могли тішити наших дітей, онуків, правнуків. 
Стратегія розвитку курорту «Хмільник»  на період до 2027р., розроблена робочою групою 
зі стратегічного планування у співпраці та за підтримки  проекту міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує 
Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади. До  
обговорення стратегії були залучені посадовці міської ради, депутатський корпус, 
керівники санаторно-курортних закладів міста, сільських територіальних громад,  
громадські організації , приватні підприємці. 
           Документ  є нашим спільним колективним продуктом і ми разом втілимо його  у 
життя. Стратегія курорту «Хмільник»– це перший крок в реалізації нових підходів до 
розвитку краю, базованих в першу чергу на його сильних сторонах і можливостях, на 
спільному баченні комплексного розвитку  курорту державного значення  з урахуванням 
соціально - економічних інтересів населення, ефективного використання природного та 
історико – культурного потенціалу та забезпечення при цьому екологічної безпеки. 
Результатом реалізації стратегії розвитку курорту «Хмільник» стане збалансований 
розвиток кожної громади, міста Хмільника . Туризм, як вид діяльності не може існувати як 
окрема галузь. Він сприяє диверсифікації економіки утворюючи галузі, що обслуговують 
індустрію туризму, забезпечує зростання доходів населення та підвищення рівня 
добробуту. Це сукупність окремих елементів, які включають різні галузі обслуговування:  
ресторани, готелі, санаторно-курортні заклади, об`єкти пізнавального, лікувального, 
оздоровчого, спортивного, ділового призначення та забезпечують обслуговування 
перевезення і надання туристично – екскурсійних послуг. Окрім того туристичний бізнес 
стимулює розвиток таких галузей, як будівництво, зв`язок, торгівля, сільське господарство 
та виробництво товарів народного споживання. Наш гість, вибравши для подорожей та 
лікування курорт «Хмільник», повинен одержати задоволення від пізнання краю та від 
якості отриманих послуг. Та, перш за все, Стратегія направлена на залучення інвестицій в 
розвиток як туризму так і економіки курорту «Хмільник»  в цілому, на міжнародне 
співробітництво через реалізацію спільних проектів туристичного, культурного, 
екологічного спрямування на вирішення спільних проблем територіальних громад міста 
та району, реалізацію взаємовигідних бізнес-проектів підприємницького середовища та 
спільних програм освітніх та культурних обмінів.  
            Бажаю успіхів усім нам на шляху реалізації стратегічних завдань та досягнення 
окресленої мети. 

 
 

З повагою Міський голова                             Сергій Редчик 
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Вступ 
 Глобальною тенденцією сучасного світу є зростання ролі окремих територіальних 
громад як одиниць регіонального та місцевого рівня управління держави, які здатні, з одного 
боку, зменшити навантаження на органи центральної влади, перебравши на себе частину їх 
повноважень, а з іншого – максимально враховувати потреби місцевих жителів при прийнятті 
рішень. 

 З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 
відбулась передача владних повноважень на базовий рівень місцевого самоврядування для 
реалізації принципу субсидіарності. Поряд з реформою державної регіональної політики, яка 
завершила перший етап – формування нормативної бази, в Україні відбулася широка 
бюджетна децентралізація. В результаті якої міста обласного значення та об‘єднані 
територіальні громади отримали значні додаткові ресурси для свого розвитку. 

 Для ефективної реалізації регіональної та місцевої політики необхідно узгодження 
цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних, регіональних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування стосовно як розв’язання нагальних 
проблем розвитку, так і досягнення довгострокових стратегічних цілей. Тому розробка та 
реалізація Стратегії розвитку курорту «Хмільник» здійснюється на основі системи 
взаємопов’язаних документів: Державна стратегія регіонального розвитку України на період 
до 2020 року та План заходів з її реалізації; Стратегія збалансованого регіонального 
розвитку Вінницької області на період до 2020 року; Програма розвитку туризму у Вінницькій 
області на 2016-2020 роки; Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року 
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р.). Опрацювання 
Стратегії розвитку курорту «Хмільник» базувалося на Стратегії стійкого розвитку м. 
Хмільника до 2020 року, затвердженого рішенням міської ради 6 скликання № 1858 від 26 
вересня 2014 р. з доповненнями. 

 Заходи з розробки Стратегії реалізовано відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», постанови 
Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року», постанови Кабінету Міністрів України від 
11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку 
і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», Наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
31.03.2016 року N 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та 
оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 
реалізації», Стратегії розвитку Вінницької області до 2020 року. 

 Мета Стратегії полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань 
щодо ефективного розвитку продуктивних сил громад, раціональне використання ресурсного 
потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки 
та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну 
реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу. 

 Обґрунтування положень Стратегії здійснено на основі результатів статистичних 
показників розвитку України, Вінницької області та аналітичної, оперативної інформації 
управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради, аналітичних досліджень і прогнозних 
розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням міжнародних 
правових актів і міжнародних угод. 

 Фінансування заходів і проектів Стратегії передбачається за рахунок: міжбюджетних 
трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; фінансових ресурсів суб’єктів 
регіональної політики, державних та приватних партнерів об’єднаних на принципах 
державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій; капітальних видатків державного 
бюджету; державних цільових програм; угод щодо регіонального розвитку; програм і заходів, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-19/print1446542150663211
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включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів Державного 
фонду регіонального розвитку. 

 На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, 
національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, 
спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. В 
процесі формування Стратегії розвитку курорту «Хмільник» було проведено її Стратегічну 
екологічну оцінку, яка дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу 
планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для 
запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. 

 Розпорядженням міського голови від 14 листопада 2016 року № 446-р, з метою 
розробки Стратегії створено Робочу групу зі стратегічного планування за участі 
представників управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради,  депутатів міської 
ради, керівників підприємств, установ, підприємців, представників громадських організацій, 
незалежних експертів, представників суміжних територіальних громад. 

 У процесі розробки Стратегії фахівці Проекту Партнерство для розвитку міст 
(ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки 
Уряду Канади, здійснювали методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів 
досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання 
консультаційних послуг з питань, які належать до усіх аспектів стратегічного планування та 
розвитку громади. 
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1. Методологія розробки Стратегії 
 Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення 
консенсусу в усій громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього 
громади, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань і 
стратегій, здійснення яких вирішить ці проблеми. Стратегічне планування є також потужним 
інструментом об’єднання лідерів бізнесу та посадовців місцевої влади для створення 
публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат та 
конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем 
життя у громаді. 

 Модель формування та тип Стратегії підбирається виходить з потреб територіальної 
громади міста або економічного регіону. 

 

Рис. 1. Схема процесу розробки Стратегії 

Етапи розробки Стратегії 

1. Організація роботи 

Робоча група – колектив осіб, який створюється для роботи над планом стратегічного 
розвитку територіальної громади. Саме на засіданнях Робочої групи будуть презентувати, 
обговорювати усі напрямки роботи та ухвалювати відповідні рішення. Завданнями Робочої 
групи є: 

• Здійснення стратегічного аналізу внутрішнього потенціалу та зовнішнього середовища; 

• Формування бачення майбутнього курорту «Хмільник» та головних пріоритетів 
(напрямів) його розвитку; 

• Формування ієрархії цілей головних напрямів (стратегічні, оперативні цілі); 

• Формування Плану дій / Плану реалізації Стратегії (завдання в рамках системи цілей, 
проекти); 

• Ухвалення проекту Стратегії та формування механізму управління її впровадженням; 

• Промоція (популяризація) процесу стратегічного планування серед громади та у 
зовнішньому середовищі; 

• Презентація та сприяння ухваленню проекту Стратегії депутатськими комісіями та 
громадськістю (громадські слухання). 

2. Проведення аналізу 

Принципи й методики забезпечення громади регіональними та місцевими даними мають бути 
доступними для задоволення потреб громад у одержанні достатніх знань щодо самих себе, 

▪ Прогнози, 
моделювання  
сценаріїв 

▪ Місія, Бачення 

▪ SWOT/TOWS-аналіз 

▪ Стратегічний вибір 

▪ Плани дій (цілі, 
завдання) 

▪ Проекти та заходи 

Аналіз 

▪ Дослідження та 
стратегічний аналіз 
середовища 

▪ Профіль 

▪ Соціологічні 
дослідження 

▪ Громадське 
обговорення 

▪ Прийняття міською 
радою 

▪ Розробка цільових і 
галузевих програм 

▪ Структура управління 

▪ Моніторинг та оцінка 

▪ Перегляд та 
коригування 

Планування Впровадження 
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щоб робити реалістичні й достовірні висновки щодо свого економічного сьогодення й 
майбутнього. 

 Аналітично-описова частина (Профіль громади) розміщується у додатку до Стратегії. 
Для аналізу було використано стійкі тенденції (динаміка показників не менше ніж за 5 років). 

 SWOT-аналіз – аналіз внутрішніх чинників (що впливають і формують специфіку 
економічних процесів в громаді) та аналіз зовнішніх чинників (оцінка основних загроз і 
можливостей), що визначаються впливом зовнішнього середовища. 

 Зовнішній і внутрішній аналіз забезпечують визначення основних проблем 
економічного розвитку територіальної громади й разом з даними Профілю слугують для 
формулювання пріоритетних напрямів розвитку на певний період часу. 

3. Визначення Місії, Бачення, напрямків розвитку 

 Робоча група починає роботу з визначення місії та стратегічного бачення – бажаного 
стану територіальної громади або соціально-економічної системи в майбутньому, яке може 
бути означено конкретною датою. Коректне формулювання бачення з точним зазначенням 
складових загальної мети розвитку є дуже важливим для успішного впровадження, 
подальшого моніторингу та оцінки виконання Стратегії. Декларуючи місію, громада 
самовизначається: «Хто ми є і що ми робимо». 

Стратегічне бачення відображає те, куди громада має прийти в результаті реалізації Стратегії 
та відображає той конкретний результат, який громада бажає досягти в майбутньому. 

 Стратегічні напрями вказують на шляхи досягнення саме цього стратегічного бачення 
та визначаються Робочою групою зі стратегічного планування на підставі зібраних даних 
Профілю громади та проведених досліджень середовища. 

4. Розробка Планів дій / Плану реалізації Стратегії 

 На цьому етапі розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких 
формулюються цілі нижчого порядку – оперативні цілі та проекти. Після того як стратегічні й 
оперативні цілі встановлено, робочі підгрупи узгоджують конкретні заходи, які мають бути 
вжиті для досягнення загальних і конкретних цілей. Завдання передбачають визначення 
відповідальних за їх виконання, встановлення термінів виконання та визначення необхідних 
ресурсів. План дій розробляється за кожним зі стратегічних напрямів розвитку й формує 
«дерево цілей за принципом «від загального до конкретного». 

 

Рис. 2. Схема побудови Стратегії 

5. Громадське обговорення та ухвалення Стратегії 

 Склавши Стратегію включно з Планом моніторингу її виконання, Робоча група ініціює 
проведення громадського обговорення. Після проведення громадського обговорення, 

Стратегічне бачення 
Місія 

Стратегічний  
напрям A 

Стратегічний  
напрям Б 

Стратегічний  
напрям В 

Стратегічна ціль A.1 

 

Завдання A.1.1.1. Завдання Б.1.1.1. Завдання В.1.1.1. 

Стратегічна ціль Б.1 Стратегічна ціль В.1 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль Б.1.1. Оперативна ціль В.1.1. 
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допрацьована Стратегія подається на розгляд і ухвалення міській раді в якості політики 
розвитку території. 

6. Моніторинг та впровадження 

 Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, 
необхідно створити систему моніторингу її впровадження. Така система має включати орган 
з моніторингу (створюється з врахуванням особливостей територіальної громади) документ 
(Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії. Система моніторингу виконання 
описується в окремому розділі Стратегії. 
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2. Коротка характеристика території курорту 
«Хмільник» 

 Курорт «Хмільник» розташований у мальовничій місцевості в північно-східній частині 
Поділля. Основним лікувальним чинником курорту є мінеральні радонові води (відкриті у 
1934 році), що за своїм унікальним складом не мають аналогів серед відомих мінеральних 
вод. 

Другим за значенням лікувальним чинником 
курорту «Хмільник» є лікувальна торф’яна грязь 
Війтівецького родовища. Завдяки сучасному 
обладнанню, новітнім методикам, високому 
професійному рівню медиків ефективність 
лікування на курорті сягає 97 %. Воду віднесено 
за мінеральним і газовим складом до 
радонової, вуглекислої, гідро-карбонатної, 
хлоридно-кальцієво-натрієвої мінеральної води 
з високим вмістом марганцю, завдяки якій в 
оздоровницях курорту сьогодні, поєднуючи з 
іншими методами, лікують захворювання: 
опорно-рухового апарату; нервової системи; 
серцево-судинної системи; печінки, нирок, 
жовчо та сечовивідних шляхів на стадії повної 
ремісії; бронхо-легеневої системи; 
гінекологічних; шкіри; ендокринної системи; 
реабілітація (після інфаркту, інсульту, хронічні 

ускладнення цукрового діабету). 

 Після прийняття 12 травня 2011 року Закону України «Про оголошення природних 
територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення» відбулось 
нормативно-правове визначення меж зони санітарної охорони курорту. 

  
Рис. 1. Межі зони санітарної 

охорони курорту Хмільник 
Рис. 2. Громади, які входять до складу 

курорту «Хмільник» 

 Межі курорту  «Хмільник» як курортної території є набагато ширші та враховують 
історико-географічні і соціально-економічні особливості даної місцевості. Крім того, відбулось 
підписання договору про співробітництво у формі реалізації спільних проектів між 
Хмільницькою міською радою та навколишніми сільськими радами щодо подальшого 
розвитку туризму. Територія курорту «Хмільник» включає не лише територіальну громаду 
міста Хмільника. Хмільницька міська рада підписала договір про співробітництво з: 
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Уланівською, Березнянською, Голодьківською, Соколівською, Лозівською, Порицькою та 
Широкогребельською сільськими радами Хмільницького району. 

Автобусним сполученням курорт «Хмільник» зв'язаний з Києвом, Вінницею, Уманню, 
Одесою, Чернівцями, Коломиєю, Львовом, Тернополем, Житомиром, Малином, 
Хмельницьким, Кам'янець-Подільським, Первомайськом, Херсоном, Скадовськом, 
залізницею – з Києвом, Харковом, Хмельницьким. 

Центром курорту «Хмільник» є місто Хмільник – одне з найстаріших міст Поділля, яке 
розташоване на невеликому острові, що утворюється двома рукавами річки Південний Буг. 

Хмільник – місто обласного значення, центр Хмільницького району Вінницької області, 
курорт державного значення (з 12 травня 2011 року). 

Перша письмова згадка 1362 р. 
Отримання статусу окремого населеного пункту 1448 р. (магдебурзьке право) 
Постійне населення міста 25492 осіб 
Щільність населення 1374,7 осіб на 1 км2 
Площа території 20,5 км2 
Географічні координати: широта 49°33′25″ пн. ш. 
                                          довгота 27°57′26″ сх. д. 
Основні галузі промисловості Виробництво харчових продуктів 

Легка промисловість 
Оброблення деревини, виробництво 
виробів з деревини, меблів 
Машинобудування 

Середньорічна температура повітря +9оС 
Відстань до обласного центру м. Вінниці:  

автомобільним сполученням 63 км 
залізничним сполученням 70 км 

Хмільник як місто-курорт представляють 8 оздоровниць: 

- Дочірнє підприємство клінічний санаторій «Хмільник» Закритого акціонерного 
товариства лікувально-оздоровних закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця». 

- Медичний центр реабілітації залізничників Південно-Західної залізниці. 

- Центральний військовий клінічний санаторій «Хмільник». 

- Медичний реабілітаційний центр «Південний Буг» Міністерства внутрішніх справ 
України. 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій Поділля». 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій Березовий гай». 

- Обласна фізіотерапевтична лікарня. 

- Санаторій «Радон» науково-виробничого приватного підприємства «Візит». 

Місцевий бюджет 

 У 2016 році бюджет міста Хмільника отримав від платників податків та зборів 69,9 млн 
грн, що на 26,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

У розрізі основних бюджетоформуючих податків надходження з початку року становлять: 

• з податку на доходи фізичних осіб – 31,5 млн грн, 

• єдиного податку – 13,4 млн грн, 

• плати за землю – 15,9 млн грн, 

• акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів – 8,6 млн грн, 

• податку на прибуток – 6,0 тис. грн. 
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 Впродовж 2016 року до місцевої скарбниці Хмільника надійшло 10,8 тис. грн 
туристичного збору. На сьогодні в податковій інспекції обліковується 13 платників 
туристичного збору (із них 8 – юридичних осіб та 5 приватних підприємців), які справляють 
туристичний збір за надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням. 

Ставка туристичного збору складає 1 % вартості проживання (за вирахуванням податку на 
додану вартість). 

Найбільшими платниками податків до бюджету міста Хмільника є санаторно-курортні 
заклади, промислові підприємства та супермаркети «Сільпо» і «Грош». 

Підприємництво 

 Станом на 1 січня 2016 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ) на території м. Хмільник налічувалось 446 суб’єктів, з яких 414 
(92,8 %) – юридичні особи. Частка підприємств, установ та організацій міста складала 1,6 % 
від загальної кількості суб’єктів ЄДРПОУ Вінницької області. Впродовж 2015 року в ЄДРПОУ 
міста було включено 24 (5,8 %) суб’єктів, знято з обліку – 9 (2,2 %) суб’єктів. 

 Найбільшими роботодавцями в Хмільнику є санаторно-курортні заклади та 
промислові підприємства, а також супермаркети «Сільпо» та «Грош». По сільських радах 
курорту «Хмільник» основними підприємствами та роботодавцями на їх території є 
переважно аграрні підприємства. 

 У місті Хмільнику природною основою економіки є і залишається туристично-
рекреаційна галузь, що і зумовлює майже повну відсутність великих промислових 
підприємств. З іншої сторони, великі підприємства були б потенційними забруднювачами 
навколишнього середовища, що негативно впливало б на рекреаційний потенціал 
субрегіону. 

 В регіоні функціонує 205 крамниць, 39 закладів громадського харчування, 7 ринків, 
17 аптек, 10 аптечних кіосків, 4 автозаправні станції. 

Ринок праці 

 Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників у Хмільницькій міській раді 
демонструє позитивну динаміку за останні 5 років. Так, приріст становить 7,7 % при 
середньорічному показнику 1,9 %. Позитивна динаміка стосується і середньомісячної 
заробітної плати штатних працівників. 

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах м. Хмільник за січень- 
вересень 2016 року складає 6139 осіб, а розмір середньомісячної заробітної плати 
працівника – 3148 грн. 

 За даними паспортів, наданих сільськими радами Хмільницького району за середніми 
показниками 2016 року cередньооблікова кількість штатних працівників складає 268 осіб, 
середньомісячна заробітна плата 1749 грн. 

Хоча загальна середньооблікова кількість штатних працівників показує відносну стабільність, 
у порівнянні із 2014 роком вона знизилась на 2,9 %: 1932 працівника у 2014 р. проти 1876 у 
2016. 

 У віковій структурі населення Хмільницького субрегіону у період з 2012 по 2016 роки 
спостерігається зменшення частки економічно активного населення. Так, у 2012 році вона 
складала 65,5%, у 2013 – 65,2%, у 2014 – 64,8%, у 2015 – 64,2%. Відповідно, частка 
економічно неактивного населення зростала, щоб в довготерміновій перспективі може 
розглядатись як потенційна загроза для розвитку субрегіону і варто шукати ресурси для її 
нівеляції. 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 

 Протягом 2016 року згідно статистичних даних підприємствами міста було 
експортовано товарів на загальну суму 6236,7 тис. дол. США, що складає 126,5 % 
аналогічного періоду минулого року, відповідно імпортовано товарів на суму 2382,8 тис. дол. 
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США, що складає 89,8% від минулорічних показників. Позитивним результатом є досягнення 
плюсового сальдового балансу, який складає 3853,8 тис. дол. США. 

Найбільшу питому вагу в товарній структурі зовнішньої торгівлі підприємств міста у січні-
вересні 2016 року складали продовольчі товари та сировина. 

 Основу товарної структури експорту міста склали, зокрема, продовольчі товари і 
сировина: верхній жіночий одяг, сільськогосподарські машини, деревина і вироби з неї, а 
імпорту – текстиль та вироби з текстилю, машинобудівна продукція, деревина та вироби з 
неї. 

 Капітальні інвестиції в м. Хмільник з розрахунку на одну особу за підсумками 2015 
року були вищими, ніж в середньому по Вінницькій області. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) у місті Хмільнику станом на 
01.01.2016 р. складав 496,7 тис. дол. США, станом на 01.07.2016 р. – 582,2 тис. дол. США. 

Варто відзначити, що в останні роки спостерігається зменшення обсягів прямих іноземних 
інвестицій. 

Туристична галузь 

Туристична галузь є стратегічним напрямом соціально-економічного розвитку регіону, який 
передбачає в першу чергу розвиток готельного бізнесу. 

Станом на 2016 рік в місті функціонує один готель, місткістю 44 місця, а також 3 заклади 
розміщення аналогічні до готелю, місткістю 52 місця. Крім того функціонує 7 санаторіїв, 
загальною кількістю 2526 ліжко-місць. 

Таблиця 1. Колективні засоби розміщення регіону 

Показники 2012 2013 2014 2015 

Готелі та аналогічні засоби розміщування, од.   4 4 

у тому числі готелі   1 1 

Одноразова місткість готелів та аналогічних засобів 
розміщування, місць 

  96 96 

у тому числі готелів   44 44 

Спеціалізовані засоби розміщування, од.     

у тому числі: санаторії, включаючи дитячі 6 7 7 7 

у тому числі: санаторії, включаючи дитячі 2276 2526 2526 2576 

Кількість розміщених у спеціалізованих засобах 
розміщування, осіб 

36095 41461 39916 38530 

у тому числі: санаторії, включаючи дитячі 36095 41461 39916 38530 

В той же час спостерігається зменшення обсягів реалізованих послуг у грошовому виразі. 

Також варто зазначити, що в сільських радах відсутні готелі та аналогічні засоби розміщення, 
що в рамках розвитку туристичного потенціалу субрегіону може розглядатись як одна із 
проблемних позицій. 

Управління туристичним сектором покладено на відділ розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради. 
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3. Обґрунтування стратегічного вибору 
 Робочою групою зі стратегічного планування було проведено ряд досліджень стану 
розвитку субрегіону. Окрім цього було опрацьовано Профіль громади. На основі отриманих 
даних, був проведений SWOT-аналіз і визначено місію й стратегічне бачення розвитку 
курорту «Хмільник». 

 

МІСІЯ 

Курорт «Хмільник» – земля цілющих джерел, здоров’я та природно-рекреаційного 
потенціалу 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

Курорт «Хмільник» у 2027 році – визнаний у світі лідер лікувально-
відновлювальної радонотерапії та туристичний центр, відкритий до інвестицій 

 

На засіданні Робочої групи зі стратегічного планування учасники провели SWOT-аналіз 
розвитку курорту. Інформація та знання, отримані та впорядковані в процесі проведеної 
інвентаризації чинників, стали важливим ресурсом для подальшого аналізу економічного та 
соціального стану субрегіону. 

Проведений зовнішній аналіз – оцінка основних загроз і можливостей визначили зовнішнє 
середовище, а внутрішній аналіз – аналіз сильних і слабких сторін громади забезпечили 
визначення основних проблем розвитку курорту. При проведенні аналізу враховувалися 
також гендерні аспекти. 

Результати SWOT-аналізу розвитку курорту «Хмільник» 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

• Значні лікувальні (курортні) ресурси – запаси 
радонових вод та Війтівецького родовища 
лікувальних грязей 

• Вигідне географічне розташування 

• Сприятливі природні умови, рекреаційні ресурси 
та м’який клімат 

• Упізнаваність курорту на туристичній мапі 
України 

• Розвинена мережа санаторно-курортних 
закладів і місць розміщення 

• Статус курорту державного значення 

• Кваліфіковані трудові ресурси (медичний 
персонал санаторіїв) 

• Освітні заклади, які готують фахівців для сфери 
послуг 

• Регіон, з багатою історією та збереженою 
культурою 

• Відсутність стратегії розвитку курорту 

• Низька взаємодія між місцевими підприємцями 

• Недостатній рівень якості обслуговування в 
сфері послуг 

• Недостатня  якість житлово-комунальних послуг 
і благоустрою 

• Погана логістика та транспортне сполучення з 
містом 

• Відсутня промоція курорту в Україні та за її 
межами 

• Відсутність розвиненої мережі культурно-
розважальних закладів і місць відпочинку 

• Погана демографічна ситуація, відтік 
кваліфікованих кадрів 

• Недостатня кількість надавачів послуг 
туристичного супроводу та місць для 
проведення ділових заходів (конференц-залів),  

• Різні підходи до використання туристичного 
потенціалу через розірвання зон курорту між 
окремими громадами 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

• Припинення війни на Сході України 

• Подальша інтеграція в ЄС, відкриття широкого 
доступу до зовнішніх ринків 

• Ескалація конфлікту на Сході України  

• Політична нестабільність в Україні, згортання 
процесу проведення реформ 
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• Збільшення рівня доступності міжнародних 
фінансових ресурсів, зокрема міжнародної 
технічної та кредитної допомоги 

• Подальше впровадження реформ, зокрема в 
частині децентралізації влади, освіти, охорони 
здоров’я, пенсійного забезпечення 

• Чіткий і зрозумілий зовнішньо-політичний курс 
України 

• Зменшення корупційного впливу 

• Стабілізація курсу гривні, зменшення рівня 
інфляції, облікової ставки НБУ, кредитних ставок 

• Дерегуляція економіки, покращення 
інвестиційного клімату 

• Державна підтримка модернізації виробничих 
потужностей підприємств, запровадження 
новітніх і енергоощадних технологій 

• Ріст купівельної спроможності населення та 
загальне покращення рівня життя громадян 

• Покращення рівня екологічної безпеки 

• Погіршення національного законодавства та 
запровадження додаткового регулювання 
ведення підприємницької діяльності 

• Закриття доступу для підприємств України на 
зовнішні ринки 

• Низький рівень фінансування туристичної галузі 
на державному рівні, недотримання положень 
Закону України «Про туризм» 

• Скорочення міжнародної технічної та кредитної 
допомоги Україні 

• Ріст інфляції, нестабільність національної 
валюти, високі кредитні ставки 

• Скорочення притоку прямих іноземних 
інвестицій в економіку України 

• Зниження рівня купівельної спроможності 
населення 

• Монополізація різних галузей економіки 

• Ріст рівня екологічних та техногенних катастроф 
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4. Стратегічні напрями розвитку курорту «Хмільник» 
 Розвиток туризму на будь-якій території залежить від кількох головних елементів: 
наявних туристичних ресурсів і доступності до них, інфраструктури, людського капіталу та 
організації управління туристичним потенціалом. 

Виявлені під час аналізу стану туристичної галузі курорту проблеми показують не у повній 
мірі ідентифіковані субрегіональні туристичні продукти та слабку їх промоцію, прикладом якої 
є незначна присутність їх на профільних виставках в Україні та за кордоном, а також 
відсутність дієвого туристично-інформаційного центру. 

 На даний час туристичний потік згенерований завдяки потенціалу курорту «Хмільник». 
Попри те, що туристичний рух має одні з найвищих показників у Вінницькій області, існує ряд 
проблем, які стримують розвиток туризму. Комунікації з регіоном мають певні труднощі в 
логістиці та якості автомобільних шляхів. Наявна як туристична, так і загалом комунальна 
інфраструктура є застарілою. Потребують вирішення питання поводження з твердими 
побутовими відходами та благоустрою. 

 Провівши низку досліджень стану туристичної сфери на території Хмільниччини за 
допомогою опитувань мешканців, роботи з фокус-групами, опрацювавши профіль громади в 
рамках засідань Робочої групи зі стратегічного планування були запропоновані основні 
стратегічні напрями розвитку курорту: 

• Розвиток територіальних туристичних продуктів і їх промоція. 

• Розвиток інфраструктури та комунікацій. 

• Розвиток кадрового потенціалу, розширення сфери послуг і підвищення їх якості. 
 

 

  

Курорт «Хмільник» у 2027 році – визнаний у світі лідер лікувально-
відновлювальної радонотерапії та туристичний центр, відкритий до 

інвестицій 

Стратегічний напрям А. 
Розвиток територіальних 
туристичних продуктів і їх 

промоція 

Стратегічні напрями розвитку 

Стратегічні цілі 

Стратегічний напрям Б. 
Розвиток інфраструктури та 

комунікацій 

А.1. Розвиток окремих видів 
туризму та туристичних 
продуктів 

А.2. Промоція регіону 

Б.1. Покращення стану 
дорожньо-транспортної 
інфраструктури 

Б.2. Розвиток технічної 
інфраструктури та 
благоустрій території 

Б.3. Формування туристичної 
інфраструктури й 
комунікацій 

В.2. Підготовка кадрів для 
туризму 

В.1. Підвищення якості 
надання послуг туристичної 
сфери 

В.3. Розвиток супутніх 
галузей і сфер 

Стратегічний напрям В. 
Розвиток кадрового 

потенціалу, розширення 
сфери послуг і підвищення їх 

якості 
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4.1. Стратегічний напрям А. Розвиток територіальних туристичних 
продуктів і їх промоція 

Створення територіальних туристичних продуктів дозволить окрім курортного потенціалу 
виділити інші найбільш характерні види туризму та відпочинку, відобразити найбільш 
характерні та важливі для розвитку туризму існуючі й перспективні території та об’єкти, 
зрозуміти цільові групи користувачів послуг по кожному виду туризму, а також визначити 
елементи туристичної інфраструктури – їх наявність, готовність до обслуговування, якість, 
потреби. Така ідентифікація дозволить і більш раціонально просувати притаманні регіону 
основні туристичні продукти, а також більш ефективно їх розвивати в подальшому для 
збільшення кількості туристів по певних видах туризму, розширенні меж туристичного сезону, 
а також до залучення нових підприємців та інвесторів. 
 

Стратегічні проблеми 

• Відсутність чіткої ідентифікації туристичних продуктів регіону та їх позиціонування на 
туристичному ринку 

• Недовикористання можливостей для розвитку 

• Недосконала туристична інфраструктура, в т. ч. благоустрій 

• Відсутність маркетингової стратегії 

• Немає візуальної впізнаваності курорту «Хмільник» (в т. ч. туристичного бренду) 

• Відсутній регіональний туристично-інформаційний центр (ТІЦ) 

• Відсутня система просування туристичних можливостей регіону на вітчизняному та 
міжнародному ринках 
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Стратегічний напрям А. Розвиток територіальних туристичних продуктів і 
промоція 

Стратегічна ціль А.1. Розвиток окремих видів туризму та туристичних продуктів 

Оперативна ціль А.1.1. Лікувально-оздоровчий та рекреаційний туризм 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

А.1.1.1. Формування 
групи з розвитку 
напрямку лікувально-
оздоровчого та 
рекреаційного 
туризму, 
ідентифікація 
цільових груп, 
необхідної 
інфраструктури 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 
- ідентифіковано можливі цільові групи для 
лікувально-оздоровчого та рекреаційного 
туризму у регіоні 
- визначено стан необхідної інфраструктури: 
наявність, готовність, пріоритетність і потребу у 
реставрації чи створенні 

А.1.1.2. Вивчення 
сучасних тенденцій 
розвитку лікувально-
оздоровчого та 
рекреаційного 
туризму у світі та 
створення 
спеціалізованих 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО 

- проведено всеукраїнську / міжнародну 
конференцію на тему лікувально-оздоровчого та 
рекреаційного туризму, в т. ч. курорту Хмільник 
- створено туристичні продукти – проекти 
спеціалізованих пропозицій лікувально-
оздоровного та рекреаційного туризму 

Стратегічний напрям А. 
Розвиток територіальних туристичних продуктів і їх промоція 

А.1. Розвиток окремих видів туризму та 
туристичних продуктів 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. Промоція регіону 

А.1.1. Лікувально-оздоровчий та 
рекреаційний туризм 

А.1.2. Сільський зелений туризм (в т. ч. 
органічне виробництво) 

А.1.3. Культурно-пізнавальний туризм (в 
т. ч. гастрономічний, релігійний) 

А.1.4. Активний туризм 

А.1.5. Діловий і подієвий туризм 

А.2.1. Створення комплексу маркетингу 
території (в т. ч. впровадження бренду) 

А.2.2. Створення туристичного сайту 
курорту «Хмільник» 

А.2.3. Формування календаря подій 
регіону та участі у виставках 

А.2.4. Он-лайн і оф-лайн промоція 
курорту «Хмільник» 

А.2.5. Підготовка та поширення 
промоційних матеріалів 

А.2.6. Організація та проведення 
промоційних й інформаційних турів 
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Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

програм 
оздоровлення 

А.1.1.3. 
Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
цільових груп 

КП 
«Хмільниккомунсервіс», 
відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг міської 
ради, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО (неурядові 
організації) 

- проведено робочу зустріч з підприємцями та 
профільними закладами лікувально-
оздоровчого, рекреаційного сегменту для 
окреслення завдань щодо розвитку 
інфраструктури, визначенню переліку об’єктів, 
залученні потенційних партнерів чи інвесторів 
- визначено відповідальних за відновлення та 
створення кожного з елементів інфраструктури 
- відновлено та створено передбачені елементи 
інфраструктури 

А.1.1.4. 
Облаштування 
рекреаційних зон 
курорту 

КП 
«Хмільниккомунсервіс», 
відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО 

- облаштовано визначену кількість рекреаційних 
зон та об’єктів згідно попередньо узгодженого 
плану 

А.1.1.5. Проведення 
навчань для 
персоналу, який 
працює в сегменті 
лікувально-
оздоровчого та 
рекреаційного 
туризму 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО 

- складено план і тематику навчальних програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних тренінгів на 
рік 

А.1.1.6. Збір 
інформаційних 
матеріалів і 
створення на їх основі 
друкованого та 
цифрового 
промоційного 
контенту 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради , маркетингові 
агентства, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості лікувально-
оздоровчого та рекреаційного туризму курорту 
«Хмільник» 
- створено набір промоційних матеріалів 

А.1.1.7. Створення 
маркетингового плану 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, маркетингові 
агентства, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО 

- створено і затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.1.8. Промоція 
лікувально-
оздоровчого та 
рекреаційного 
туризму в Україні і за 
кордоном 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО 

- онлайн і офлайн подача інформації про 
можливості лікувально-оздоровчого та 
рекреаційного туризму курорту «Хмільник», 
існуючу інфраструктуру (в т. ч. у туристично-
інформаційних центрах та сайтах туристичної 
інформації) 
- проведено два промо- та інфотури для ЗМІ та 
туроператорів 
- представлено можливості лікувально-
оздоровчого та рекреаційного туризму на 
вітчизняних і закордонних туристичних 
виставках та форумах (мінімум 2 виставки в 
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Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

Україні та 1 закордонна) 
- залучено спеціалізовані туроператори та інші 
компанії 

А.1.1.9. Підготовка 
інвестиційних проектів 
та їх представлення 

Відділ прогнозування та 
залучення інвестицій, 
відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, адміністрації 
санаторіїв, підприємці, 
НУО 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформації про них на 
тематичних медіа-ресурсах  
- проведено презентації інвестиційних проектів 
для представників бізнесу на інвестиційних 
заходах в Україні та за кордоном 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського, обласного бюджетів, кошти підприємців, грантові 
кошти, кошти ДФРР 

 

Оперативна ціль А.1.2. Сільський зелений туризм (в т. ч. органічне виробництво) 

Назва завдання 
Координатор, 

виконавці, партнери 
Критерії виконання 

А.1.2.1. Формування 
групи з розвитку 
напрямку сільського 
зеленого туризму, 
ідентифікація цільових 
груп, необхідної 
інфраструктури 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, власники садиб 
СЗТ 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 
- ідентифіковано можливі цільові групи для СЗТ 
у регіоні 
- визначено стан необхідної інфраструктури: 
готовність, пріоритетність і потребу у 
реставрації чи створенні 

А.1.2.2. Вивчення 
сучасних тенденцій 
розвитку сільського 
зеленого туризму у світі 
та створення 
конкурентоздатних 
тематичних продуктів 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, власники садиб 
СЗТ 

- проведено регіональний круглий стіл на тему 
розвитку в центральному регіоні України СЗТ, в 
т. ч. на курорті «Хмільник» 
- створено туристичні продукти – спеціалізовані 
пропозицій СЗТ 

А.1.2.3. Впорядкування 
інфраструктури для 
надання якісних і 
безпечних послуг 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, власники садиб 
СЗТ 

- проведено робочі зустрічі з власниками садиб 
СЗТ для окреслення завдань щодо розвитку 
інфраструктури, визначенню переліку об’єктів, 
залученні потенційних партнерів чи інвесторів 
- визначено відповідальних за відновлення та 
створення кожного з елементів інфраструктури 
- відновлено й створено передбачені елементи 
інфраструктури 
- проведено підсумкову презентацію про стан 
реалізації заходів з впорядкування необхідної 
інфраструктури 

А.1.2.4. Проведення 
навчань з якості 
надання послуг для 
власників садиб та 
персоналу 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, власники садиб 
СЗТ 

- складено план і тематики навчальних програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних тренінгів на 
рік 

А.1.2.5. Навчальні тури Відділ розвитку - проведено 2 навчальні тури (один в Україні та 
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Назва завдання 
Координатор, 

виконавці, партнери 
Критерії виконання 

за кордон і обмін 
досвідом в межах 
України 

підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, власники садиб 
СЗТ 

один за кордон) 

А.1.2.6. Збір 
інформаційних 
матеріалів і створення 
на їх основі 
друкованого та 
цифрового 
промоційного контенту 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, власники садиб 
СЗТ 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про СЗТ курорту «Хмільник» 
- створено набір промоційних матеріалів 
- створено й затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.2.7. Промоція 
сільського зеленого 
туризму в Україні й за 
кордоном 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, власники садиб 
СЗТ 

- он-лайн та оф-лайн подача інформації про 
СЗТ курорту «Хмільник» (в т. ч. у туристично-
інформаційних центрах та сайтах туристичної 
інформації) 
- проведено два промо- та інфотури для ЗМІ та 
туроператорів 
- представлено СЗТ курорту «Хмільник» на 
вітчизняних і закордонних туристичних 
виставках та форумах (мінімум 2 виставки в 
Україні та 1 закордонна) 
- залучено спеціалізовані туроператори 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, кошти підприємців-власників СЗТ, грантові 
кошти, кошти ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку) 
 

Оперативна ціль А.1.3. Культурно-пізнавальний туризм (в т. ч. гастрономічний, 
релігійний) 

Назва завдання 
Координатор, 

виконавці, партнери 
Критерії виконання 

А.1.3.1. Формування 
групи з розвитку 
напрямку культурно-
пізнавального туризму, 
ідентифікація цільових 
груп та необхідної 
інфраструктури 

Відділ розвитку 
підприємництва, 
туризму та сфери 
послуг управління 
економічного розвитку 
та євроінтеграції 
міської ради, туристичні 
фірми, гіди, краєзнавці, 
музеї 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 
- ідентифіковано можливі цільові групи для 
культурно-пізнавального туризму на курорті 
«Хмільник» 
- визначено стан інфраструктури: готовність, 
пріоритетність і потребу у реставрації чи 
створенні 

А.1.3.2. Вивчення 
сучасних тенденцій 
розвитку та створення 
різноманітних 
спеціалізованих програм, 
тематичних продуктів 
(етнокультурних, 
гастрономічних, 
релігійних, проведення 
майстер-класів) 

Відділ розвитку 
підприємництва, 
туризму та сфери 
послуг управління 
економічного розвитку 
та євроінтеграції 
міської ради, туристичні 
фірми, гіди, краєзнавці, 
музеї 

- проведено регіональний круглий стіл на тему 
культурно-пізнавального туризму, в т. ч. курорту 
«Хмільник» 
- створено туристичні продукти – спеціалізовані 
пропозиції культурно-пізнавального туризму 

А.1.3.3. Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
даних цільових груп 

Відділ розвитку 
підприємництва, 
туризму та сфери 
послуг управління 

- проведено робочу зустріч з підприємцями та 
профільними закладами сегменту культурно-
пізнавального туризму регіону для окреслення 
завдань щодо розвитку інфраструктури, 
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Назва завдання 
Координатор, 

виконавці, партнери 
Критерії виконання 

економічного розвитку 
та євроінтеграції 
міської ради, туристичні 
фірми, гіди, краєзнавці, 
музеї 

визначенню переліку об’єктів, залученні 
потенційних партнерів чи інвесторів 
- визначено відповідальних за відновлення та 
створення кожного з елементів інфраструктури 
- відновлено і створено всі передбачені 
елементи інфраструктури 
- проведено підсумкову презентацію про стан 
реалізації заходів із впорядкування необхідної 
інфраструктури 

А.1.3.4. Проведення 
навчань для персоналу, 
який працює в сегменті 
культурно-пізнавального 
туризму 

Відділ розвитку 
підприємництва, 
туризму та сфери 
послуг управління 
економічного розвитку 
та євроінтеграції 
міської ради, туристичні 
фірми, гіди, краєзнавці, 
музеї 

- складено план і тематики навчальних програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних тренінгів на 
рік 

А.1.3.5. Збір 
інформаційних 
матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту 

Відділ розвитку 
підприємництва, 
туризму та сфери 
послуг управління 
економічного розвитку 
та євроінтеграції 
міської ради, туристичні 
фірми, гіди, краєзнавці, 
музеї 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості культурно-
пізнавального туризму курорту «Хмільник» 
- створено набір промоційних матеріалів 
- створено і затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.3.6. Промоція в 
Україні і за кордоном 
культурно-пізнавального 
туризму курорту 
«Хмільник» 

Відділ розвитку 
підприємництва, 
туризму та сфери 
послуг управління 
економічного розвитку 
та євроінтеграції 
міської ради, туристичні 
фірми, гіди, краєзнавці, 
музеї 

- он-лайн і оф-лайн подача інформації про 
можливості культурно-пізнавального туризму 
курорту «Хмільник», існуючу інфраструктуру (в 
т. ч. у туристично-інформаційних центрах та 
сайтах туристичної інформації) 
- проведено два промо- та інфотури для ЗМІ та 
туроператорів 
- представлено можливості культурно-
пізнавального туризму курорту «Хмільник» на 
вітчизняних і закордонних туристичних 
виставках та форумах (мінімум 2 виставки в 
Україні та 1 закордонна) 

А.1.3.7. Підготовка 
інвестиційних проектів і 
їх представлення 

Відділ прогнозування 
та залучення 

інвестицій, відділ 
розвитку 
підприємництва, 
туризму та сфери 
послуг управління 
економічного розвитку 
та євроінтеграції 
міської ради, туристичні 
фірми, гіди, краєзнавці, 
музеї 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформації про них на 
тематичних медіа-ресурсах 
- проведено презентації інвестиційних проектів 
для представників бізнесу на інвестиційних 
заходах в Україні та за кордоном  

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: бюджет міста Хмільника, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

Оперативна ціль А.1.4. Активний туризм 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 



Стратегія розвитку курорту «Хмільник» на період до 2027 року 

23 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

А.1.4.1. Формування 
групи з розвитку 
напрямку активного 
туризму, ідентифікація 
цільових груп та 
необхідної 
інфраструктури. 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
туристичні фірми, гіди, 
краєзнавці, пункти прокату, 
об’єкти активного 
відпочинку 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 
- ідентифіковано можливі цільові групи для 
активного туризму у регіоні 
- визначено стан необхідної 
інфраструктури: наявність, готовність, 
пріоритетність і потребу у реставрації чи 
створенні 

А.1.4.2. Вивчення 
сучасних тенденцій 
розвитку активного 
туризму і відпочинку та 
створення 
конкурентоздатних 
тематичних продуктів 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
туристичні фірми, гіди, 
краєзнавці, пункти прокату, 
об’єкти активного 
відпочинку 

- проведено регіональний круглий стіл на 
тему розвитку активного туризму на 
Поділлі, в т. ч. на курорті «Хмільник» 
- створено туристичні продукти – 
спеціалізовані пропозиції активного туризму 

А.1.4.3. Інтеграція 
маршрутів та 
інфраструктури 
активного туризму в 
туристичну сферу регіону 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
туристичні фірми, гіди, 
краєзнавці, пункти прокату, 
об’єкти активного 
відпочинку 

- формування єдиного каталогу маршрутів і 
об’єктів активного туризму та 
інфраструктури регіону 

А.1.4.4. Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
даних цільових груп 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
туристичні фірми, гіди, 
краєзнавці, пункти прокату, 
об’єкти активного 
відпочинку 

- проведено робочу зустріч з підприємцями 
і профільними закладами активного 
туризму регіону з метою окреслення 
завдань по розвитку інфраструктури, 
визначенню переліку об’єктів, залученні 
потенційних партнерів чи інвесторів 
- визначено відповідальних за відновлення 
та створення кожного з елементів 
інфраструктури 
- відновлено і створено всі передбачені 
елементи інфраструктури 
- проведено підсумкову презентацію про 
стан реалізації заходів із впорядкування 
необхідної інфраструктури 

А.1.4.5. Проведення 
навчань з безпеки та 
якості послуг для 
персоналу, який працює 
в сегменті активного 
туризму 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
туристичні фірми, гіди, 
краєзнавці, пункти прокату, 
об’єкти активного 
відпочинку, рятувальні 
служби 

- складено план і тематики навчальних 
програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних  
тренінгів на рік 

А.1.4.6. Збір 
інформаційних 
матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
туристичні фірми, гіди, 
краєзнавці, пункти прокату, 
об’єкти активного 
відпочинку 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості активного 
туризму курорту «Хмільник» 
- створено набір промоційних матеріалів  
- створено і затверджено тематичний 
маркетинговий план 
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Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

А.1.4.7. Промоція 
активного туризму в 
Україні і за кордоном 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
туристичні фірми, гіди, 
краєзнавці, пункти прокату, 
об’єкти активного 
відпочинку 

- он-лайн і оф-лайн подача інформації про 
можливості активного туризму на курорті 
«Хмільник», існуючу інфраструктуру (в т. ч. 
у туристично-інформаційних центрах та 
сайтах туристичної інформації) 
- проведено промо- та інфотури для ЗМІ та 
туроператорів 
- представлено можливості активного 
туризму на вітчизняних і закордонних 
туристичних виставках та форумах (мінімум 
2 виставки в Україні та 1 закордонна) 

А.1.4.8. Підготовка 
інвестиційних проектів і 
їх представлення 

Відділ прогнозування та 

залучення інвестицій, відділ 

розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, туристичні 
фірми, гіди, краєзнавці, 
пункти прокату, об’єкти 
активного відпочинку 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформації про них на 
тематичних медіа-ресурсах  
- проведено презентації інвестиційних 
проектів для представників бізнесу на 
інвестиційних заходах в Україні та за 
кордоном 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування:  бюджет міста Хмільника, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

Оперативна ціль А.1.5. Діловий і подієвий туризм 

Назва завдання 
Координатор, 

виконавці, партнери 
Критерії виконання 

А.1.5.1. Формування 
групи з розвитку 
напрямку ділового та 
подієвого туризму, 
ідентифікація цільових 
груп та необхідної 
інфраструктури 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, НУО, підприємці 

- створено проектну групу для роботи над 
напрямом 
- ідентифіковано цільові групи для ділового та 
подієвого туризму 
- визначено стан необхідної інфраструктури: 
наявність, готовність, потреби 
- сформовано план пріоритетності із 
впорядкування існуючої та створенні нової 
інфраструктури для ділового та подієвого 
туризму 

А.1.5.2. Залучення івент-
агентств, туроператорів 
та інших компаній до 
формування календаря 
подій і заходів 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, НУО, підприємці 

- створено перелік івент-агентств, 
туроператорів та компаній, задіяних у сфері 
ділового та подієвого туризму 
- проведено зустрічі з івент-агентствами, 
туроператорами та компаніями, задіяними у 
туризмі для формування календаря 
тематичних подій і заходів 
- створено календар подій і заходів 
- проведено презентацію календаря подій і 
заходів 

А.1.5.3. Впорядкування 
необхідної 
інфраструктури для 
даного туристичного 
продукту та цільових 
груп 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, НУО, підприємці 

- проведено робочу зустріч з підприємцями і 
компаніями, що працюють у діловому та 
подієвому туризмі з метою окреслення 
завдань по розвитку інфраструктури, 
визначенню переліку об’єктів, пошуку 
потенційних партнерів чи інвесторів 
- визначено відповідальних за відновлення або 
створення кожного з елементів інфраструктури 
- відновлено і створено всі передбачені 
елементи інфраструктури згідно плану 
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Назва завдання 
Координатор, 

виконавці, партнери 
Критерії виконання 

пріоритетності 
- проведено підсумкову презентацію про стан 
реалізації заходів з впорядкування 
інфраструктури 

А.1.5.4. Проведення 
навчань для персоналу, 
який працює в сегменті 
ділового та подієвого 
туризму 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, НУО, підприємці 

- складено план і тематики навчальних 
програм 
- відібрано учасників навчань 
- проведено не менше 2 навчальних  тренінгів 
на рік 

А.1.5.5. Збір 
інформаційних 
матеріалів та створення 
на їх основі друкованого 
та цифрового 
промоційного контенту 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, НУО, підприємці 

- зібрано архів тематичних інформаційних 
матеріалів про можливості ділового та 
подієвого туризму курорту «Хмільник» 
- створено набір промоційних матеріалів  
- створено і затверджено тематичний 
маркетинговий план 

А.1.5.6. Промоція 
ділового та подієвого 
туризму в Україні і за 
кордоном 

Відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, НУО, підприємці 

- он-лайн і оф-лайн подача інформації про 
можливості ділового і подієвого туризму 
курорту «Хмільник», календар подій та 
заходів, існуючу інфраструктуру (в т. ч. у 
туристично-інформаційних центрах та сайтах 
туристичної інформації) 
- проведено два промо- та інфотури для ЗМІ, 
івент-компаній та туроператорів 
- представлено можливості ділового та 
подієвого туризму курорту «Хмільник» на 
вітчизняних і закордонних туристичних 
виставках та форумах (мінімум 2 виставки в 
Україні та 1 закордонна) 

А.1.5.7. Підготовка 
інвестиційних проектів та 
їх представлення 

Відділ прогнозування та 

залучення інвестицій, 
відділ розвитку 
підприємництва, туризму 
та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та 
євроінтеграції міської 
ради, НУО, підприємці 

- підготовлено перелік регіональних 
інвестиційних об’єктів та пропозицій і 
розповсюджено інформації про них на 
тематичних медіа-ресурсах  
- проведено презентації інвестиційних проектів 
для представників бізнесу на інвестиційних 
заходах в Україні та за кордоном 

Термін реалізації: 2019-2022 рр. 

Джерела фінансування: бюджет міста Хмільника, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

 

Стратегічна ціль А.2. Промоція регіону 

Оперативна ціль А.2.1. Створення комплексу маркетингу території 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

А.2.1.1. Формування 
проектної групи з фахових 
маркетологів, знавців 
айдентики і брендування 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, маркетингові 
агентства та підприємства 
регіону, НУО, підприємці 

- сформовано проектну робочу 
групу 
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Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

А.2.1.2. Розробка і 
затвердження маркетингової 
стратегії з визначеними 
найбільш ефективними 
способами промоції регіону 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, маркетингові 
агентства та підприємства 
регіону, НУО, підприємці 

- розроблено і затверджено 
маркетингову стратегію 
- затверджено бюджет з 
впровадження  
- проведено підсумкову 
презентацію щодо результатів 
маркетингової стратегії 

А.2.1.3. Впровадження 
маркетингової стратегії 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, маркетингові агентства та 
підприємства регіону, НУО, 
підприємці 

- затверджено склад групи з 
впровадження маркетингової 
стратегії та призначено 
відповідальних за реалізацію 
окремих напрямків 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: бюджет міста Хмільника, кошти підприємців, грантові кошти 

 

Оперативна ціль А.2.2. Створення туристичного бренду курорту «Хмільник» 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

А.2.2.1. Формування 
технічного завдання на 
створення туристичного 
бренду курорту 
«Хмільник» 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, маркетингові фірми, 
підприємства регіону 

- сформовано технічне завдання на 
створення туристичного бренду 
курорту «Хмільник» 

А.2.2.2. Оголошення 
конкурсу на розробку 
бренду, відбір виконавців 
технічного завдання, 
зокрема з візуалізації 
туристичного бренду 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, маркетингові фірми, 
підприємства регіону 

- проведено конкурсний відбір 
виконавців ТЗ 

А.2.2.3. Виконання 
технічного завдання 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції 
міської ради, маркетингові 
фірми, підприємства регіону 

- виконано ТЗ створення та 
візуалізації туристичного бренду 
- проведено робочі консультації щодо 
обрання кінцевого варіанту 

А.2.2.4. Презентація 
бренду, логотипу та 
механізмів його 
впровадження 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг 
управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, маркетингові фірми, 
підприємства регіону 

- проведено публічну презентацію 
бренду та механізмів його 
впровадження 
- описано правила використання 
бренду 

Термін реалізації: 2019-2020 рр. 

Джерела фінансування: бюджет міста Хмільника , кошти підприємців, грантові кошти 

 

Оперативна ціль А.2.3. Он-лайн і оф-лайн промоція курорту «Хмільник» 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

А.2.3.1. Формування 
та узгодження 
календаря 
регіональних подій 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 

- сформовано узгоджений календар 
регіональних подій і заходів 
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Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

маркетингові агентства та 
підприємства регіону, НУО, 
підприємці, туристичні фірми, гіди 

А.2.3.2. Формування 
технічного завдання 
на створення 
інформаційно-
промоційної продукції 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
маркетингові агентства та 
підприємства регіону, НУО, 
підприємці, туристичні фірми, гіди 

- сформовано ТЗ на створення набору 
інформаційно-промоційної продукції 

А.2.3.3. Відбір на 
конкурсній основі 
виконавців технічного 
завдання 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
маркетингові агентства та 
підприємства регіону, НУО, 
підприємці, туристичні фірми, гіди 

- проведено конкурс на виконавців ТЗ 
- відібрано виконавців рекламної 
продукції, сайту, мобільного додатку, 
3-D турів, рекламних роликів 

А.2.3.4. Створення 
туристичного сайту 
курорту «Хмільник» 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
маркетингові агентства та 
підприємства регіону, НУО, 
підприємці, туристичні фірми, гіди 

- створено туристично-інформаційний 
сайт курорту «Хмільник» 

А.2.3.5. Створення 
набору друкованої 
промоційної продукції 
про курорт 
«Хмільник» 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
маркетингові агентства та 
підприємства регіону, НУО, 
підприємці, туристичні фірми, гіди 

- створено набір друкованої 
промоційної продукції курорту 
«Хмільник» 

А.2.3.6. Організація та 
проведення промо- та 
інфотурів 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
маркетингові агентства та 
підприємства регіону, НУО, 
підприємці, туристичні фірми, гіди 

- проведено промо- та інфотури 
(мінімум два на рік) 

А.2.3.7. Організація 
роботи туристичного 
стенду курорту 
«Хмільник» на 
туристичних 
виставках 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
маркетингові агентства та 
підприємства регіону, НУО, 
підприємці, туристичні фірми, гіди 

- розроблено і затверджено макет 
туристичного стенду курорту 
«Хмільник»  
- виготовлено туристичний стенд 
- презентовано туристичний стенд на 
профільних виставках (мінімум на двох 
щороку) 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: кошти  міського, обласного бюджетів, кошти підприємців, ДФРР, 
грантові кошти 
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4.2. Стратегічний напрям Б. Розвиток інфраструктури та комунікацій 

Успішний розвиток туризму будь-якої території залежить великою мірою від доступності до 
неї та наявності інфраструктури. Доступність здійснюється завдяки комплексу комунікацій 
різними видами транспорту й зручній логістиці, а також завдяки дорожньо-транспортній 
інфраструктурі. До останньої належать шляхи сполучень, навігація на них, безпечність, точки 
сервісу тощо. 

Варто зазначити, що вплив має не лише безпосередньо туристична інфраструктура, як 
наприклад санаторії, готелі, ресторани чи пункти прокату. Прямий вплив на стан туризму має 
загальна (комунальна) інфраструктура, насамперед електропостачання, водопостачання та 
водовідведення, поводження з ТПВ, благоустрій території, її візуальна привабливість. 

Розвиток інфраструктури потрібно здійснювати у двох аспектах – кількісному та якісному. 
Розвиток туризму завжди буде збільшувати навантаження на територію, тому стратегічні 
плани повинні передбачати адаптацію кількості різних елементів інфраструктури до 
зростання кількості населення і туристів. Те саме стосується якості, оскільки вимоги до якості 
інфраструктури у світі постійно зростають. 

Для розвитку курорту найбільш важливими є три вектори розвитку інфраструктури: 

• Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

• Технічна (комунальна) інфраструктура й благоустрій 

• Туристична інфраструктура й комунікації 

 

Стратегічні проблеми 

• Недосконалість дорожньо-транспортної інфраструктури 

• Недосконалість технічної (комунальної) інфраструктури 

• Хаотичність забудови та візуального обличчя регіону, недостатній рівень 
благоустрою 

• Недостатня кількість об’єктів туристичної інфраструктури та туристичного 
сервісу 

• Мала кількість атракційних місць і територій для туристів 
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Стратегічний напрям Б. Розвиток інфраструктури і комунікацій 

Стратегічна ціль Б.1. Покращення стану дорожньо-транспортної інфраструктури 

Оперативна ціль Б.1.1. Створення карти стану й пріоритетності ремонтів 
вулично-дорожньої мережі 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.1.1.1. Створення 
карти стану доріг і 
пріоритетності 
ремонтів 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, служба 
автомобільних доріг Вінницької 
області, підрядні організації, НУО, 
туристичні фірми, гіди 

- створено робочу групу 
- описано існуючий стан доріг курорту  
«Хмільник» 
 - визначено пріоритетність доріг 
- призначено відповідальних 

Б.1.1.2. Ремонт і 
прокладення доріг 
згідно технічних 
завдань 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, служба 
автомобільних доріг Вінницької 
області, підрядні організації, НУО, 
туристичні фірми, гіди 

- відремонтовано і прокладено ділянки 
доріг згідно визначених пріоритетів 
- проведено підсумковий круглий стіл 
щодо результатів покращення 
дорожнього покриття 

Термін реалізації: 2020-2027 рр. 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, ДФРР, бюджет міста Хмільника 

Стратегічний напрям Б. 
Розвиток інфраструктури і комунікацій 

Б.1. Покращення стану 
дорожньо-транспортної 

інфраструктури 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

Б.2. Розвиток технічної 
інфраструктури та 

благоустрій території 

Б.1.1. Створення карти стану 
й пріоритетності ремонтів 
вулично-дорожньої мережі 

Б.1.2. Оновлення й 
уніфікація дорожнього 
ознакування та туристичної 
навігації 

Б.2.1. Розробка технічної 
документації правил 
благоустрою 

Б.2.2. Облаштування місць 
масових заходів і 

рекреаційних зон 

Б.2.3. Реставрація 

архітектурних пам'яток 

Б.3.2. Створення реєстру 
туристичних об'єктів 

Б.3.1. Удосконалення 
системи управління 
туристичної сфери та 
діяльності ТІЦ 

Б.1.5. Вдосконалення 
транспортного сполучення з 
містом 

Б.3. Формування 
туристичної 

інфраструктури 

Б.1.3. Оптимізація системи 
громадського транспорту та 
облаштування зупинок 

Б.1.4. Вдосконалення 
інфраструктури для 
пішоходів і велосипедистів 

Б.2.4 Покращення системи 
громадської безпеки 

Б.2.5. Створення карти стану 
ремонтів об'єктів 
комунальної власності 

Б.3.3. Розвиток нових 
туристичних об'єктів, 
атракцій, місць відпочинку 

Б.3.4. Запровадження 
системи інформування 
гостей міста 
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Оперативна ціль Б.1.2. Оновлення й уніфікація дорожнього ознакування та 
туристичної навігації 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

Б.1.2.1. Створення 
карти стану та 
визначення 
пріоритетності 
ознакування 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, служба 
автомобільних доріг Вінницької 
області, підрядні організації, НУО, 
туристичні фірми, гіди 

- створено робочу групу 
- описано існуючий стан дорожнього 
ознакування Хмільниччини 
- визначено пріоритетність встановлення 
нових знаків 
- призначено відповідальних 

Б.1.2.2. Погодження 
вигляду та місць 
розташування знаків 
з відповідальними 
органами 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, служба 
автомобільних доріг Вінницької 
області, підрядні організації, НУО, 
туристичні фірми, гіди 

- погоджено місця розташування і вигляд 
дорожніх вказівників і знаків з 
державними органами 

Б.1.2.3. 
Виготовлення й 
встановлення знаків 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, служба 
автомобільних доріг Вінницької 
області, підрядні організації, НУО, 
туристичні фірми, гіди 

- обрано виконавця робіт з виготовлення 
і встановлення знаків 
- виготовлено дорожню туристичну 
навігацію 
- відремонтовано і встановлено 
ознакування згідно визначених 
пріоритетів 

Термін реалізації: 2019-2020 рр. 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, ДФРР, міський бюджет 

 

Оперативна ціль Б.1.3. Оптимізація системи місцевого громадського транспорту 
та облаштування зупинок 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

Б.1.3.1. Розробка і 
затвердження 
оптимального графіку руху 
громадського транспорту 
курорту 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 

євроінтеграції, управління 

містобудування та архітектури 
міської ради, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

- сформуванню маршрути й 
графіки громадського транспорту з 
врахуванням виявлених проблем і 
туристичного попиту 

Б.1.3.2. Встановлення 
інформаційних табличок з 
графіком руху 
громадського транспорту 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, НУО, туристичні фірми, гіди 

- погоджено з відповідними 
органами макети інформаційних 
таблиць з графіком руху 
транспорту 
- створено і встановлено 
інформаційні таблиці з графіком 
руху й позначенням маршрутів 

Б.1.3.3. Формування 
переліку необхідних для 
створення та ремонту 
зупинок громадського 
транспорту курорту, 
створення технічного 
завдання з будівництва та 
ремонту 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, управління житлово-
комунального господарства та 
комунальної власності міської ради, 
НУО, туристичні фірми, гіди 

- описано існуючий стан зупинок 
громадського транспорту, їх 
достатність і стан 
- призначено відповідальних за 
облаштування зупинок 

Б.1.3.4. Ремонт і 
будівництво нових зупинок 
громадського транспорту 
курорту 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 

- погоджено з відповідними 
органами місця і вигляд нових 
зупинок ГТ 
- відремонтовано та збудовано 
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Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

розвитку та євроінтеграції міської 
ради, управління житлово-
комунального господарства та 
комунальної власності міської ради 
НУО, туристичні фірми, гіди 

заплановані зупинки у визначених 
місцях 

Б.1.3.5. Моніторинг 
результатів з оптимізації 
системи громадського 
транспорту та ремонту й 
будівництву зупинок 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, НУО, туристичні фірми, гіди 

- проведено підсумкову 
презентацію щодо результатів 
робіт з облаштування зупинками 
громадського транспорту 

Термін реалізації: 2019-2022 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського та  обласного бюджетів, ДФРР, кошти підприємців 

 

Оперативна ціль Б.1.4. Вдосконалення інфраструктури для пішоходів і 
велосипедистів 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

Б.1.4.1. Виготовлення та 
погодження проектно-
кошторисної документації зі 
створення безпечних 
пішохідних переходів, 
тротуарів та велодоріжок 
згідно стандартів 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, 
управління житлово-
комунального господарства 
та комунальної власності 
міської ради, служба 
автомобільних доріг 
Вінницької області, НУО, 
туристичні фірми, гіди 

- визначено  відповідальних за 
створення інфраструктури 
- виготовлено проектно-кошторисну 
документацію 
- сформовано технічне завдання і 
конкурс 

Б.1.4.2. Організація 
(закупівля) робіт з 
будівництва, нанесення 
розмітки і знакування 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, 
управління житлово-
комунального господарства 
та комунальної власності 
міської ради,служба 
автомобільних доріг 
Вінницької області, НУО, 
туристичні фірми, гіди 

- обрано виконавця 
- погоджено місця розташування і 
вигляд необхідної інфраструктури  

Б.1.4.3. Реалізація робіт з 
будівництва, нанесення 
розмітки й знакування 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, 
управління житлово-
комунального господарства 
та комунальної власності 
міської ради, служба 
автомобільних доріг 
Вінницької області, підрядні 
організації, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

- виготовлено і встановлено 
інфраструктуру для велосипедистів і 
пішоходів 
- проведено підсумкову презентацію 
результатів вдосконалення 
інфраструктури для пішоходів та 
велосипедистів 

Термін реалізації: 2019-2025 рр. 

Джерела фінансування: Обласний бюджет, ДФРР, бюджет міста Хмільника 

 

Оперативна ціль Б.1.5. Вдосконалення транспортного сполучення з містом 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.1.5.1. Визначення головних 
логістичних (транспортних) 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 

- виявлено головні проблеми 
транспортної логістики з 
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Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

проблем для гостей міста та 
його мешканців 

економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, санаторії, 
НУО, туристичні фірми, гіди, ТІЦ 

містом 

Б.1.5.2. Формування, 
обговорення та затвердження 
пропозицій з оптимізації 
транспортного сполучення з 
містом 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, санаторії, 
НУО, туристичні фірми, гіди, ТІЦ 

- сформовано, прийнято 
рішення і вдосконалено 
транспортну логістику з 
містом 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: кошти  бюджету міста та  обласного бюджету 

 

Стратегічна ціль Б.2. Розвиток технічної інфраструктури та благоустрій території 

Оперативна ціль Б.2.1. Розробка технічної документації правил благоустрою 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.2.1.1. Перегляд, розробка та 
викладення в новій редакції 
Правил благоустрою та інших 
нормативних документів 
(регуляторних актів) щодо 
впорядкування та розміщення 
зовнішньої реклами, МАФів та 
інших елементів благоустрою 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, 
управління житлово-комунального 
господарства та комунальної 
власності міської ради, комунальні 
підприємства міста, НУО, підприємці 

- прийнято нові правила 
благоустрою 

Б.2.1.2. Розроблення 
комплексної схеми розміщення 
зовнішньої реклами, а також 
тимчасових споруд і їх 
архітектурного типу 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, 
управління житлово-комунального 
господарства та комунальної 
власності міської ради, комунальні 
підприємства міста, НУО, підприємці 

- розроблений єдиний 
стандарт для розміщення 
зовнішньої реклами, 
тимчасових споруд та місць 
їх встановлення 

Б.2.1.3. Комунікації з 
населенням і представниками 
бізнесу про нові правила 
благоустрою 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, 
управління житлово-комунального 
господарства та комунальної 
власності міської ради, комунальні 
підприємства міста, НУО, підприємці 

- поінформовані підприємці 
та населення регіону про 
нові правила благоустрою 

Б.2.1.4. Облаштування 
території курорту «Хмільник» 
згідно з новими правилами 
благоустрою 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, 
управління ЖКГ та комунальної 
власності міської ради, комунальні 
підприємства міста, НУО, підприємці 

- усунуто дисонуючу 
рекламу та тимчасові 
споруди 
- впорядковано зовнішній 
вигляд регіону згідно з 
новими правилами 
благоустрою та в 
уніфікованому стилі 

Термін реалізації: 2019-2023 рр. 

Джерела фінансування:  бюджет міста Хмільника 

 

Оперативна ціль Б.2.2. Облаштування місць масових заходів і рекреаційних зон (в 
т. ч. парків, пляжів) 
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Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.2.2.1. Визначення 
перспективних ділянок 
для створення місць 
масових заходів 

Управління містобудування та архітектури, 
відділ розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, управління 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради, НУО, 
підприємці, ТІЦ 

- визначено ділянки для 
облаштування місць масових 
заходів 

Б.2.2.2. Створення 
проекту з 
облаштування 
території для масових 
заходів 

Управління містобудування та архітектури, 
відділ розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, управління 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради, НУО, 
підприємці, ТІЦ 

- розроблено проект з 
облаштування місць масових 
заходів 

Б.2.2.3. Обладнання 
місць масових заходів 

Управління містобудування та архітектури, 
відділ розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, управління 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради, НУО, 
підприємці, ТІЦ 

- проведені роботи з 
обладнання місць масових 
заходів 

Термін реалізації: 2019-2023 рр. 

Джерела фінансування: Кошти бюджету міста, обласного бюджету, кошти підприємців, 
ДФРР, грантові кошти 

 

Оперативна ціль Б.2.3. Реставрація архітектурних пам’яток 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.2.3.1. Визначення 
пріоритетності 
реставрації 
архітектурних пам’яток 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, 
управління житлово-комунального 
господарства та комунальної 
власності міської ради, НУО, 
підприємці, ТІЦ, санаторії 

- визначено пріоритетність 
архітектурних пам’яток, що 
потребують проведення ремонтно-
реставраційних робіт 

Б.2.3.2. Розробка 
проектно-кошторисної 
документації та пошук 
фінансування 
ремонтно-
реставраційних робіт 

Управління містобудування та 
архітектури, управління житлово-
комунального господарства та 
комунальної власності міської ради, 
підрядні організації 

- розроблено проектно-кошторисну 
документацію та забезпечено 
фінансування для реставрації 
архітектурних пам’яток 

Б.2.3.3. Проведення 
ремонтно-
реставраційних робіт 

Управління містобудування та 
архітектури, управління житлово-
комунального господарства та 
комунальної власності міської ради, 
підрядні організації 

- проведені ремонтно-реставраційні 
роботи згідно визначеної 
пріоритетності 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського та обласного бюджетів, ДФРР, грантові кошти 

 

Оперативна ціль Б.2.4. Покращення системи громадської безпеки 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.2.4.1. Визначення 
місць концентрації 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 

- проведено спільне засідання зі 
структурним підрозділом МВС з 
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Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

правопорушень та 
шляхів їх зменшення 

підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
структурний підрозділ МВС, НУО, 
підприємці, ТІЦ, санаторії 

питань громадської безпеки та 
правопорядку 
- визначено місця концентрації 
правопорушень та шляхи їх 
зменшення 

Б.2.4.2. Встановлення 
камер відеонагляду у 
місцях концентрації 
правопорушень, а також 
інших технічних засобів 
підвищення безпеки 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
структурний підрозділ МВС, НУО, 
підприємці, ТІЦ, санаторії 

- встановлено необхідну 
кількість камер відеонагляду та 
інших технічних засобів 
підвищення безпеки в місцях 
концентрації правопорушень 

Б.2.4.3. Розробка 
превентивних заходів 
безпеки та інформування 
про них місцеве 
населення та туристів 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
структурний підрозділ МВС, НУО, 
підприємці, ТІЦ, санаторії 

- поінформовано місцеве 
населення та туристів про 
можливі фактори небезпеки та 
алгоритм дій у разі їх появи 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: кошти міського та  обласного бюджетів, грантові кошти. 

 

Оперативна ціль Б.2.5. Створення карти стану ремонтів об’єктів комунальної 
власності 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

Б.2.5.1. Створення 
карти стану і 
пріоритетності ремонтів 
об’єктів комунальної 
власності 

Управління містобудування та 
архітектури,  управління 
житлово-комунального 
господарства та комунальної 
власності міської ради , КП міста, 
НУО 

- описано існуючий стан об’єктів 
комунальної власності 
- визначено пріоритетність та черговість 
їх ремонту  
- призначено відповідальних 

Б.2.5.2. Ремонт 
першочергових об’єктів 
комунальної власності 

Управління містобудування та 
архітектури, управління житлово-
комунального господарства та 
комунальної власності міської 
ради, КП міста, НУО 

- відремонтовані об’єкти згідно з 
визначеними пріоритетами 
- проведено інформування населення 
про стан ремонтних робіт 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського та  обласного бюджетів, ДФРР 

 

Стратегічна ціль Б.3. Формування туристичної інфраструктури і комунікацій 

Оперативна ціль Б.3.1. Удосконалення системи управління туристичної сфери та 
діяльності туристично-інформаційного центру (ТІЦ) 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.3.1.1. Прийняття 
рішення міської ради 
про створення ТІЦ 

Хмільницька міська рада, відділ 
розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, НУО, туристичні фірми, гіди 

- прийнято рішення міської ради 
про створення ТІЦ 

Б.3.1.2. Проектування 
муніципального ТІЦ 
згідно стандарту ISO 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, відділ 
розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 

- запроектовано муніципальний 
ТІЦ згідно стандарту ISO 
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Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

ради, НУО, туристичні фірми, гіди 

Б.3.1.3. Будівництво та 
оснащення приміщення 
ТІЦ 

Управління містобудування та 
архітектури міської ради, відділ 
розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, НУО, туристичні фірми, гіди 

- збудовано та оснащено 
приміщення ТІЦ 

Б.3.1.4. Організація 
діяльності центру та 
налагодження співпраці 
між зацікавленими 
сторонами (бізнес, 
влада, НУО) 

Керівник ТІЦ, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

- відібрано працівників та 
волонтерів для роботи в ТІЦ 
- організовано поточну діяльність 
центру 
- налагоджено співпрацю між 
зацікавленими сторонами (бізнес, 
влада, НУО) 

Б.3.1.5. Навчання 
працівників ТІЦ, 
вивчення кращих 
практик роботи ТІЦ в 
Україні та за кордоном 

Керівник ТІЦ, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

- проведено навчання працівників 
ТІЦ та виїзне стажування 

Б.3.1.6. Виготовлення 
промоційної продукції 

Керівник ТІЦ, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

- виготовлено промоційну 
продукцію з використанням 
бренду курорту «Хмільник» 

Термін реалізації: 2019-2020 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського та  обласного бюджетів, ДФРР, кошти підприємців, 
грантові кошти 

 

Оперативна ціль Б.3.2. Створення реєстру туристичних об’єктів 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.3.2.1. Формування реєстру 
туристичних об’єктів курорту 
«Хмільник», визначення їх 
значимості та стану 
збереження для 
використання в туризмі 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції, управління 
містобудування та архітектури міської 
ради, ТІЦ санаторії, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

- сформований реєстр 
туристичних об’єктів курорту 
«Хмільник» 

Б.3.2.2. Визначення 
пріоритетності ремонту 
туристичних об'єктів, 
формування плану їх 
використання та ремонтно-
реставраційних робіт 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції, управління 
містобудування та архітектури міської 
ради, ТІЦ санаторії, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

- визначена пріоритетність 
ремонтів, план використання 
та ремонтно-реставраційних 
робіт 

Б.3.2.3. Планування 
ефективного використання 
туристичних об’єктів курорту 
«Хмільник» 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції, управління 
містобудування та архітектури міської 
ради, ТІЦ санаторії, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

- складений план залучення 
туристичних об’єктів курорту 
«Хмільник» 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського, обласного бюджетів, ДФРР, кошти підприємців, 
грантові кошти 
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Оперативна ціль Б.3.3. Розвиток нових туристичних об’єктів, атракцій, місць 
відпочинку 

Назва завдання 
Координатор (відповідальний 

виконавець) 
Критерії виконання 

Б.3.3.1. Виготовлення 
проектів 
землевідведення для 
вибраних ділянок 

Управління містобудування та архітектури, 
відділ розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
НУО, туристичні фірми, гіди 

- виготовлено проекти 
землевідведення для 
вибраних ділянок 

Б.3.3.2. Виготовлення 
технічної документації 
та її затвердження 

Управління містобудування та архітектури, 
відділ розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
НУО, туристичні фірми, гіди 

- виготовлено технічну 
документацію та затверджено 
її 

Б.3.3.3. Облаштування 
згідно проектів 

Управління містобудування та архітектури, 
відділ розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
НУО, туристичні фірми, гіди 

- проведене облаштування 
рекреаційних зон згідно 
проекту 

Б.3.3.4. Закріплення 
нових рекреаційних зон 
за місцевими 
комунальними 
службами 

Управління містобудування та архітектури, 
відділ розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
НУО, туристичні фірми, гіди 

- прийнято рішення про 
закріплення рекреаційних зон 
за місцевими комунальними 
службами  

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського, обласного бюджетів, кошти підприємців, ДФРР, 
грантові кошти 

 

Оперативна ціль Б.3.4. Запровадження системи інформування гостей міста 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

Б.3.4.1. Проведення 
аналізу руху туристів у 
регіоні, необхідної для 
них інформації та місць її 
розміщення 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, НУО, туристичні фірми, гіди 

- сформований майстер-план 
просторового і часового руху 
туристів, визначено їх потреби у 
інформації та місця для 
розміщення 

Б.3.4.2. Розробка 
уніфікованого стилю та 
контенту – єдиної 
системи інформування 
гостей міста 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, НУО, туристичні фірми, гіди 

- сформований стиль єдиної 
системи інформування гостей 
міста 

Б.3.4.3. Запровадження 
єдиної системи 
інформування гостей 
міста – її встановлення 
та дублювання на он-
лайн ресурсах 

Управління містобудування та 
архітектури, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, НУО, туристичні фірми, гіди 

- встановлено у визначених місцях 
необхідні для туриста інформації 
- поінформовано гостей міста та 
місцевих жителів про 
запровадження системи 
інформування гостей міста  

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського, обласного бюджетів, кошти підприємців, ДФРР, 
грантові кошти. 
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4.3. Стратегічний напрям В. Розвиток кадрового потенціалу, 
розширення сфери послуг і підвищення їх якості 

 Курорт «Хмільник» щороку відвідує близько 40 тис. осіб і потенціал до зростання 
кількості туристів є щонайменше у два рази. Значна частина місцевого населення працює в 
туризмі, задіяна до обслуговування гостей міста й потребує постійного підвищення 
кваліфікації, навчання, оскільки вимоги до якості послуг у світі зростають щороку. При цьому, 
у регіоні відсутні вищі навчальні заклади туристичного і супутнього профілів. Немає також ні 
постійно-діючих, ні короткотривалих курсів для обслуговуючого персоналу за різними видами 
послуг. 

На курорті «Хмільник» практично відсутні садиби зеленого туризму, а також не 
використовується потенціал супутніх до туризму галузей та сфер. 

 Для підвищення якості надаваних послуг, залучення ширшого асортименту послуг і 
підвищення рівня якості та безпеки туристів, необхідно зробити акцент на найбільш 
затребувані види сфери послуг та працювати в напрямках: 

• Підвищення якості надання послуг туристичної сфери 

• Підготовка кадрів для туризму 

• Розвиток супутніх галузей та сфер 

 Дані напрямки можна реалізовувати як через створення стаціонарних курсів для 
навчання місцевих працівників «з нуля», так і на короткотривалі курси підвищення 
кваліфікації чи просто проведення тренінгів та майстер-класів через запрошення 
вузькоспеціалізованих фахівців. 

 Періоди низького сезону з найнижчим рівнем відвідування, найбільше підходить для 
проведення таких навчань та підвищення кваліфікації персоналу. 

Стратегічні проблеми 

• Недостатній рівень якості надання послуг сфери гостинності 

• Плинність кадрів у сфері гостинності 

• Слабке залучення супутніх (допоміжних) до туризму галузей економіки та 
підприємств 
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Стратегічний напрям В. Розвиток кадрового потенціалу, розширення сфери 
послуг і підвищення їх якості 

Стратегічна ціль В.1. Підвищення якості надання послуг туристичної сфери 

Оперативна ціль В.1.1. Впровадження стандартів у сфері послуг і туризму 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

В.1.1.1. Закупівля 
стандартів у галузі 
туризму та створення 
на їх основі власної 
системи якості 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
санаторії, підприємці, туристичні фірми, 
гіди, агросадиби, ТІЦ, НУО 

- затверджено систему якості 
надання послуг в туристичній 
сфері за видами, на основі 
стандартів ISO 

В.1.1.2. Розробка 
механізмів 
впровадження 
стандартів ISO для 
туристичної сфери 
курорту «Хмільник» 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
санаторії, підприємці, туристичні фірми, 
гіди, агросадиби, ТІЦ, НУО 

- розроблено механізм 
впровадження стандартів ISO в 
туристичну сферу курорту 
«Хмільник» 

В.1.1.3. Інформування 
суб’єктів туристичної 
сфери про систему 
якості та доцільність 
впровадження 
стандартів ISO 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, відділ 
інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю міської ради, санаторії, 
підприємці, туристичні фірми, гіди, 
агросадиби, ТІЦ, НУО 

- проведено публічні презентації 
та оприлюднено в ЗМІ систему 
якості 

В.1.1.4 Впровадження 
стандартів у 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління економічного 

- сертифіковано відповідну 
кількість суб’єктів туристичної 

Стратегічний напрям В. Розвиток кадрового потенціалу, розширення 
сфери послуг і підвищення їх якості 

В.1. Підвищення якості 
надання послуг 

туристичної сфери 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

В.2. Підготовка кадрів для 
туризму 

В.1.1. Впровадження 
стандартів у сфері послуг і 
туризму 

В.2.1. Створення системи 
підготовки власників садиб 
зеленого туризму 

В.2.2. Запровадження 
навчальних програм для 
малого та середнього 
бізнесу в туризмі 

В.3.2. Підтримка розвитку 
підприємств сфери послуг 

В.3.1. Підготовка 
інвестиційних пропозицій зі 
створення та модернізації 
туристичних об'єктів 

В.3.3. Розвиток виробництва 
органічних продуктів 

В.3. Розвиток супутніх 
галузей та сфер 

В.1.2. Запровадження 
системи добровільної 
сертифікації садиб зеленого 
туризму 

В.2.3. Створення місцевої 
системи підвищення 
кваліфікації працівників 
туристичної сфери 
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Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

туристичну сферу 
курорту «Хмільник» 

розвитку та євроінтеграції міської ради, 
санаторії, підприємці, туристичні фірми, 
гіди, агросадиби, ТІЦ, НУО 

сфери курорту «Хмільник» 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

Оперативна ціль В.1.2. Запровадження системи добровільної сертифікації 
агросадиб 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

В.1.3.1. Розробка 
методики добровільної 
сертифікації садиб 
зеленого туризму 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської ради, 
власники агросадиб, НУО, туристичні 
фірми, гіди 

Затверджено критерії та 
методику добровільної 
сертифікації агросадиб 

В.1.3.2. Інформування 
та популяризація 
системи добровільної 
сертифікації агросадиб 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, відділ 
інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю міської ради, власники 
агросадиб, НУО, туристичні фірми, гіди 

Проведено презентації та 
оприлюднено в ЗМІ про систему 
добровільної сертифікації 
агросадиб 

Термін реалізації: 2019-2023 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

Стратегічна ціль В.2. Підготовка кадрів для туризму 

Оперативна ціль В.2.1. Створення системи підготовки власників садиб зеленого 
туризму 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

В.2.1.1. Розробка 
модуля для навчання 
та підвищення 
кваліфікації власників і 
персоналу садиб 
зеленого туризму 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління 
економічного розвитку та євроінтеграції, 
управління праці та соціального захисту 
населення міської ради, власники садиб, 
НУО, ТІЦ 

- сформована навчальна 
програма з агротуризму 

В.2.1.2. Інформаційна 
робота з власниками 
господарств на предмет 
їх залучення до 
надання послуг гостям 
курорту 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління 
економічного розвитку та євроінтеграції, 
управління праці та соціального захисту 
населення, відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради, власники 
садиб, НУО, ТІЦ 

- зростання кількості садиб 
зеленого туризму 
- розширення переліку 
надаваних послуг 

В.2.1.3. Проведення 
навчання для існуючих і 
потенційних власників 
садиб зеленого туризму 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління 
економічного розвитку та євроінтеграції, 
управління праці та соціального захисту 
населення міської ради, власники садиб, 
НУО, ТІЦ 

- проведено навчання (мінімум 
один раз на рік) 

В.2.1.4. Облаштування 
кутка підприємців 
зеленого туризму та 
наповнення його 
методичною 
інформацією 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління 
економічного розвитку та євроінтеграції, 
управління праці та соціального захисту 
населення міської ради, власники садиб, 
НУО, ТІЦ 

- зібрано електронні та друковані 
методичні матеріали для 
вільного використання 
підприємцями та поінформовано 
про них 

В.2.1.5. Розробка та Відділ розвитку підприємництва, туризму - видано набір необхідних 
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Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

видання методичної 
літератури 

та сфери послуг управління 
економічного розвитку та євроінтеграції, 
управління праці та соціального захисту 
населення міської ради, власники садиб, 
НУО, ТІЦ 

методичних матеріалів 

В.2.1.6. Створення 
сторінки зеленого 
туризму на сайті 
курорту «Хмільник» 

Відділ розвитку підприємництва, туризму 
та сфери послуг управління 
економічного розвитку та євроінтеграції,  
власники садиб, НУО, ТІЦ 

- створено промоційну сторінку 
про зелений туризм курорту 
«Хмільник» 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

Оперативна ціль В.2.2. Запровадження навчальних програм для малого та 
середнього бізнесу в туризмі 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

В.2.2.1. Визначення 
першочергових тем для 
формування навчальних 
програм і створення 
календаря їх проведення 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції,  НУО, ТІЦ 

- визначено теми для 
тренінгових програм 
- створено річний календар 
навчань 

В.2.2.2. Розробка системи 
оцінювання та сертифікату 
про успішне проходження 
навчальних програм з 
підвищення кваліфікації 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції, підрядні організації, 
тренери, НУО, ТІЦ 

- сформована система 
оцінювання та сертифікат про 
підвищення кваліфікації 

В.2.2.3. Інформаційна робота 
з підприємцями на предмет їх 
залучення до надання послуг 
гостям курорту 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції, відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради, НУО, ТІЦ 

- зростання кількості МСП 
- розширення переліку 
надаваних послуг 

В.2.2.4. Відбір тренерів для 
проведення тематичних 
навчань для різних напрямків 
сфери туризму (гостинності) 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, підрядні 
організації міської ради, тренери, 
НУО, ТІЦ 

- відібрано потенційних 
тренерів для проведення 
різнотематичних навчальних 
програм 

В.2.2.5. Проведення мінімум 
один раз на рік (у міжсезоння) 
для підприємців навчальних 
заходів з різних напрямків 
сфери туризму (гостинності) 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, підрядні 
організації міської ради, тренери, 
НУО, ТІЦ 

- проведено стаціонарні 
навчальні заходи  

В.2.2.6. Проведення мінімум 
один раз на рік (у міжсезоння) 
для підприємців виїзного 
навчального заходу з різних 
напрямків сфери туризму 
(гостинності) 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради,  тренери, 
НУО, ТІЦ 

- проведено виїзні навчальні 
заходи згідно затвердженого 
плану 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

Оперативна ціль В.2.3. Створення місцевої системи підвищення кваліфікації 
працівників туристичної сфери 
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Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

В.1.2.1. Визначення 
першочергових тем для 
формування тренінгових 
програм та створення 
календаря навчальних 
заходів 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
підприємства сфери гостинності та 
послуг, гіди, ТІЦ, НУО 

- визначено теми для 
тренінгових програм 
- створено річний календар 
навчань 

В.1.2.2. Розробка системи 
оцінювання та сертифікату 
про успішне проходження 
навчальних програм з 
підвищення кваліфікації 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
підприємства сфери гостинності та 
послуг, гіди, ТІЦ, НУО 

- сформована система 
оцінювання та сертифікат про 
підвищення кваліфікації 

В.1.2.3. Відбір тренерів для 
проведення тематичних 
тренінгів для різних напрямків 
туристичної сфери 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
підприємства сфери гостинності та 
послуг, гіди, ТІЦ, НУО 

- відібрано потенційних 
тренерів для проведення 
навчань 

В.1.2.4. Проведення мінімум 
два рази на рік (у міжсезоння) 
стаціонарних заходів з 
підвищення кваліфікації 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
підприємства сфери гостинності та 
послуг, гіди, ТІЦ, НУО 

- проведено стаціонарні 
заходи з підвищення 
кваліфікації працівників 
туристичної сфери 

В.1.2.5. Проведення мінімум 
один раз на рік (у міжсезоння) 
виїзного заходу з підвищення 
кваліфікації 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
підприємства сфери гостинності та 
послуг, гіди, ТІЦ, НУО 

- проведено виїзні заходи з 
підвищення кваліфікації 
працівників туристичної 
сфери 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: кошти міського бюджету, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

Стратегічна ціль В.3. Розвиток супутніх галузей та сфер 

Оперативна ціль В.3.1. Підготовка інвестиційних пропозицій зі створення та 
модернізації туристичних об'єктів 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

В.3.1.1. Формування 
стандарту подання 
інвестиційних пропозицій та 
переліку потенційних 
туристичних об’єктів 

Відділ прогнозування та залучення 
інвестицій, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО 

- визначена стандартна форма 
подачі інвестиційної пропозиції 
- сформований перелік 
інвестиційних пропозицій 

В.3.1.2. Формування 
календаря місць і заходів 
для представлення 
інвестиційних пропозицій 

Відділ прогнозування та залучення 
інвестицій, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО 

- визначено і затверджено 
календар основних місць і 
заходів з представлення 
інвестиційних пропозицій 

В.3.1.3. Випуск 
електронного та 
друкованого набору 
інвестиційних пропозицій зі 
створення та модернізації 
туристичних об’єктів 

Відділ прогнозування та залучення 
інвестицій, відділ розвитку 
підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО 

- видано електронний і 
друкований набір інвестиційних 
пропозицій 

В.3.1.4. Пошук інвесторів, 
участь у інвестиційних 

Відділ прогнозування та залучення 
інвестицій, відділ розвитку 

- залучено інвесторів до 
відібраних інвестиційних 
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Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

заходах з представленням 
пропозицій курорту 
«Хмільник» 

підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО 

пропозицій 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, кошти підприємців 

 

Оперативна ціль В.3.2. Підтримка розвитку підприємств сфери послуг 

Назва завдання Координатор, виконавці, партнери Критерії виконання 

В.3.2.1. Створення 
переліку підприємств 
сфери послуг, які 
потребують підтримки 
та вивчення їх потреб 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг, відділ 
прогнозування та залучення інвестицій 
управління економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, підприємці, 
НУО 

- проведено зустрічі з 
підприємцями сфери послуг та 
сформовано перелік проблем, що 
стримують розвиток їхніх 
підприємств 

В.3.2.2. Пошук 
можливостей для 
підтримки розвитку 
підприємств сфери 
послуг і надання 
дорадчої підтримки 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг, відділ 
прогнозування та залучення інвестицій 
управління економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, підприємці, 
НУО 

- створено консультаційний центр 
для підприємців та «бази знань» 
(он-лайн бізнес-інформування) 
- залучено відповідних фахівців та 
надано необхідні консультації  

В.3.2.3. Проведення 
тематичних 
навчальних заходів та 
навчально-ознайомчих 
поїздок 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг, відділ 
прогнозування та залучення інвестицій 
управління економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, підприємці, 
НУО 

- проведено тематичні навчально-
ознайомчі поїздки (мінімум один 
раз на рік) 
- проведено тематичні навчальні 
заходи (мінімум два рази на рік) 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 

 

Оперативна ціль В.3.3. Розвиток виробництва органічних продуктів 

Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

В.3.3.1. Створення 
переліку підприємств 
органічних і натуральних 
продуктів, проведення 
зустрічей з ними задля 
вивчення потреб 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг, відділ 
прогнозування та залучення 
інвестицій управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО 

- проведено зустрічі з органічних 
та натуральних продуктів та 
сформовано перелік проблем, що 
стримують розвиток їхніх 
підприємств 

В.3.3.2. Вивчення 
потенціалу курорту 
«Хмільник» щодо 
виробництва органічної та 
натуральної продукції 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції, відділ земельних 
відносин, відділ прогнозування та 
залучення інвестицій управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради, 
підприємці, НУО 

- визначено території для розвитку 
виробництва органічної та 
натуральної продукції, а також 
інші наявні ресурси для цього 

В.3.3.3. Пошук 
можливостей для 
підтримки розвитку 
підприємств з 
виробництва органічної 
продукції 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг, відділ 
прогнозування та залучення 
інвестицій  управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО 

- створення консультаційного 
центру для підприємців та «бази 
знань» (онлайн бізнес-інформації) 
- залучено відповідних фахівців та 
надано необхідні консультації 
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Назва завдання 
Координатор, виконавці, 

партнери 
Критерії виконання 

В.3.3.4. Проведення 
тематичних навчальних 
заходів та навчально-
ознайомчих поїздок для 
підприємців-виробників 
органічної продукції 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг, відділ 
прогнозування та залучення 
інвестицій управління економічного 
розвитку та євроінтеграції міської 
ради, підприємці, НУО 

- проведено тематичні навчально-
ознайомчі поїздки (мінімум один 
раз на рік) 
- проведено тематичні навчальні 
заходи (мінімум два рази на рік) 

В.3.3.5. Інформування 
підприємців щодо 
необхідності та варіантів 
сертифікації органічної 
продукції 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг, відділ 
прогнозування та залучення 
інвестицій управління економічного 
розвитку та євроінтеграції, відділ 
інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської 
ради, підприємці, НУО 

- проведено інформаційну 
кампанію в друкованих та онлайн 
ЗМІ щодо варіантів сертифікації 
органічної та натуральної 
продукції 

В.3.3.6. Розробка 
локального бренду та 
промоматеріалів для 
популяризації органічної 
продукції курорту 
«Хмільник» 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції, відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради, 
маркетингові агентства, , 
підприємці, НУО 

- розроблено бренд-бук для 
органічної та натуральної 
продукції курорту «Хмільник» 
- створено онлайн і друкований 
набір промоційної продукції 

В.3.3.7. Популяризація ідеї 
нарощування обсягів 
виробництва органічної та 
натуральної продукції. 
Запровадження 
спеціалізованих ярмарок 
та інших заходів зі збуту 
виробленої продукції. 
Промоція органічної та 
натуральної продукції 
регіону в Україні 

Відділ розвитку підприємництва, 
туризму та сфери послуг управління 
економічного розвитку та 
євроінтеграції, відділ інформаційної 
діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради, 
підприємці, НУО 

- проведено мінімум дві ярмарки 
на рік з продажу органічних та 
натуральних продуктів 
- прийнято участь мінімум у 
чотирьох тематичних промоційних 
заходах в Україні 

Термін реалізації: 2019-2027 рр. 

Джерела фінансування: Кошти міського бюджету, кошти підприємців, ДФРР, грантові кошти 
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5. Моніторинг і впровадження Стратегії 
З початку роботи над Стратегією було наголошено на важливості її впровадження та 
моніторингу. Наскільки успішним виявиться цей план буде залежати від позитивних 
економічних та інших змін, що впливають на досягнення його мети та цілей. 

У роботі над розробкою Стратегії брали участь представники бізнесу, органи місцевого 
самоврядування, громадські й інші організації та ініціативи задля забезпечення її 
реалістичності та довіри до неї з боку громади. 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно 
створити систему моніторингу її впровадження. Така система має включати Орган з 
моніторингу (необхідно створювати з врахуванням особливостей територіальної громади); 
Документ (Положення) про систему моніторингу виконання Стратегії та Плану її реалізації; 
Систему індикаторів (результатів) виконання Стратегії (кількісні та якісні). 

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю 
численних організацій, які задіяні в процесі впровадження Стратегії. Цим має займатись 
Комітет з управління впровадженням, створений з представників органів місцевого 
самоврядування і бізнесу. До складу цього органу входять особи, які представляють 
найважливіших учасників процесу планування й реалізації Стратегії: представники місцевої 
влади, які брали участь у її розробці, представники бізнес асоціацій та приватного сектору. 

Питання впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції 
Комітету з управління впровадженням. 

Також можливі інші форми органу з моніторингу впровадження Стратегії: Моніторинговий 
комітет; Тимчасова комісія міської ради; виконання повноважень з моніторингу постійною 
комісією міської ради з питань бюджету та фінансів; створення окремого управління (відділу) 
міської ради; Агенція (Корпорація) економічного розвитку – може створюватись у формі 
громадської організації або комунальної установи (підприємства). 

Стратегію потрібно буде постійно актуалізовувати, оскільки одні проекти будуть завершені, а 
деякі замінено іншими. Необхідно проводити ретельний моніторинг виконання плану й 
відповідно коригувати його з огляду на зміну ситуації. Саме Комітет з управління 
впровадженням Стратегії є відповідальним за забезпечення актуальності та реалістичності 
стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення. 

Система індикаторів моніторингу виконання Стратегії 

Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: Бачення; Напрямків розвитку; 
Стратегічних цілей; Оперативних цілей. Можна обмежитись розробкою індикаторів 
досягнення Стратегічних цілей. 

Комітет з управління впровадженням зустрічатиметься щопівроку для оцінки виконання 
завдань кожної з операційних цілей, передбачених стратегічним планом. 

Рівні моніторингу: 

• Для визначення ефективності проекту (впровадженої системи стратегічного 
планування) можуть бути 3 універсальних показники, які реально демонструють 
економічний розвиток і є важливими для органів місцевої влади: 

• кількість створених робочих місць; 

• доходи місцевого бюджету в абсолютних цифрах; 

• рівень купівельної спроможності населення на території об’єкту планування. 

• Для визначення інвестиційної привабливості та стану економічного розвитку території в 
Україні. 

Стратегія є документом, який може корегуватися в залежності від зміни обставин. Члени 
Комітету з управління впровадженням, а також усі мешканці, причетні до роботи над 
Стратегією, повинні відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання залишалися 
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актуальними й реалізовувалися. Комітет з управління впровадженням збирається 
щоквартально для оцінки досягнутих результатів та коригування запропонованих змін до 
Стратегії. Проекти рішень щодо змін до Стратегії розвитку туризму на території Хмільницької 
міської ради виносяться на розгляд міської ради та затверджуються нею. 

Показники оцінки реалізації Стратегії 
(індикатори досягнення результату) 

Загальні показники 

1.  Створення нових туристичних продуктів та їх впровадження 

2.  Покращення стану довкілля 

3.  Кількість атракційних об’єктів туристичної інфраструктури 

4.  Тривалість перебування туристів 

5.  Закріплений імідж, як території для оздоровлення та рекреації 

6.  Довжина капітально відремонтованих доріг 

Стратегічний напрям А 

1.  % повторних візитів 

2.  Кількість подій (фестивалів, заходів) 

3.  Кількість туристів на рік 

4.  Кількість країн з яких приїжджають групи туристів 

Стратегічний напрям Б 

1.  % очищених стоків 

2.  Кількість аварій та травмованих на дорогах 

3.  % об’єктів з питною водою 

4.  % відходів, які використовуються як вторсировина 

5.  % паркомісць для автотранспорту в порівнянні з розрахованою потребою 

Стратегічний напрям В 

1.  % мешканців, переконаних що туризм сприяє розвитку 

2.  Кількість осіб, самозайнятих завдяки туризму 

3.  Кількість осіб зі спеціальною освітою в сегменті гостинності 

4.  % задоволених відпочивальників згідно з опитуванням 

5.  Приріст / зменшення туристичного збору 

 

Перелік критеріїв оцінки виконання операційних завдань 

• Кількість створених паркомісць 

• Середня кількість днів перебування туриста 

• Кількість туристів в рік 

• Рівень безробіття серед місцевого населення 

• Відстань до найближчої зупинки громадського транспорту 

• Середній час очікування на громадський транспорт 

• Рівень безпеки на території в порівнянні з іншими територіями 

• Середня відстань між сміттєвими урнами 

• Середня відстань між громадськими вбиральнями 

• % постійних місць праці в сфері туризму 
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• % фірм, що проводять цілорічну діяльність 

• % повторних візитів туристів 

• % туристів до місцевих мешканців 

• % мешканців, переконаних що туризм сприяє розвитку інфраструктури та послуг 

• Кількість мешканців, зайнятих в сфері туризму 

• Середнє споживання електроенергії на особу в порівнянні з іншими регіонами 

• % фірм та домогосподарств, що використовують альтернативні джерела енергії 

• % об’єктів, що мають систему очистки стоків (власну чи централізовану) 

• % очищених стоків 

• % об’єктів з питною водою, що відповідає санітарним нормам 

• % зафіксованих хворіб, пов’язаних з якістю води чи харчуванням 

• Вага ТПВ з розрахунку на одного мешканця 

• % відходів, що використовуються як вторсировина 

• Кількість паркомісць для туристичних автобусів поблизу об’єктів, що відвідуються 

• Кількість нових туристичних (мережевих) продуктів, впроваджених на території 

• Кількість новозбудованих туристичних об’єктів 

• Кількість об’єктів, що здатні приймати осіб з інвалідністю 

• % персоналу, що знає та вміє працювати з людьми з інвалідністю 

• Вартість інвестицій, що опосередковано прив’язані до туризму 

• Кількість міжнародних туристичних продуктів, частиною яких є курорт «Хмільник» 

• % персоналу, що має спеціалізовану освіту в сфері готельно-ресторанного та 
туристичного бізнесу 

• Кількість самозайнятих завдяки туризму 

• Довжина новозбудованих доріг 

• Довжина капітально відремонтованих доріг 

• Довжина новозбудованих водогонів 

• Довжина новозбудованих каналізаційних та дощоприймальних мереж 

• Кількість фестивалів та заходів, що притягують туристів 

• Кількість підготованих провідників, екскурсоводів 

• Кількість організованих прес-турів 

• Кількість відвідувачів ТІЦ та веб-сторінки 
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6. Склад робочих груп, які працювала над 
розробкою Стратегії розвитку курорту «Хмільник» 
та проведенням її Стратегічної екологічної оцінки 

 

Склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку курорту «Хмільник» 

ПІБ Організація, посада 

Редчик Сергій Борисович Міський голова, голова робочої групи 

Бабій Олег Ігорович Громадська організація «Хмільницька курортна рада», Головний 
лікар обласної фізіотерапевтичної лікарні 

Бондар Оксана Петрівна Регіональний координатор Проекту ПРОМІС 

Галаченко Олександр 
Олександрович 

Клінічний санаторій «Хмільник», директор 

Гамак Любов Григорівна Екс-начальник фінансового управління Хмільницької міської ради 

Голубенко Сергій Іванович Уланівський сільський голова 

Гончаренко Олександр Фізична-особа підприємець 

Грицишин Олександр Петрович Фізична-особа підприємець 

Дорох Віталій Віталійович Голова громадської організації «Право» 

Драч Олена Миколаївна Начальник відділу розвитку підприємництва, туризму та сфери 
послуг управління економічного розвитку та євроінтеграції 
Хмільницької міської ради 

Карпенко Тетяна Фізична-особа підприємець 

Кащеєв Олександр Антонович Широкогребельський сільський голова 

Криницький Олександр 
Олександрович 

Порицький сільський голова 

Левченко Олег Васильович Консультант проекту ПРОМІС 

Лепьошкін Ігор Іванович Головний експерт / керівник групи експертів Проекту ПРОМІС 

Мазур Анатолій Васильович Лозівський сільський голова 

Мельничук Володимир Іванович Громадський діяч, міський голова 2002-2010 рр. 

Михайлиця Оксана Анатоліївна Краєзнавець, районна бібліотека для дорослих 

Мудрий Олександр Іванович Головний лікар МРЦ «Південний Буг» МВС 

Настасюк Яків Туристична фірма «Хмільник Тур» 

Носальський Тарас ГО «Право» 

Остапенко Сергій Віталійович Голодьківський сільський голова 

Підвальнюк Юрій Григорович Начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції 
Хмільницької міської ради 

Підмогильний Сергій Борисович Консультант проекту ПРОМІС 

Пікуш Віктор Миколайович Директор санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників» 

Побережна Юлія Анатоліївна Комерційний директор МРЦ «Південний Буг» МВС України 

Попов Олександр Фізична-особа підприємець, мебельний і готельний бізнес 

Реп’ях Анатолій Григорович Головний лікар санаторію «Поділля» 

Романюк Ніна Володимирівна Березнянський сільський голова 

Тищенко Оксана Фізична-особа підприємець, перукарня «Красуня» 

Цюрпіта Олександр Михайлович Фізична-особа підприємець 

Цюрпіта Яків Андрійович Краєзнавець міста 

Шевченко Людмила Василівна Екс-радник-консультант міського голови 

Шеремета Володимир 
Михайлович 

Фізична-особа підприємець 

Шинькович Ігор Васильович Директор ЦВКС «Хмільник» 

Шмаль Сергій Вікторович Голова громадської організації «Арт Лайф» 
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Якубов Ігор Анатолійович Провідний спеціаліст відділу розвитку підприємництва, туризму та 
сфери послуг управління економічного розвитку та євроінтеграції 
Хмільницької міської ради 

 

 

Склад робочої групи з проведення Стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку 
курорту «Хмільник» 

Редчик Сергій Борисович міський голова, голова робочої групи 

Сташко Андрій Володимирович заступник міського голови, заступник голови робочої групи 

Бабій Олег Ігорович головний лікар обласної фізіотерапевтичної лікарні, 
ГО «Хмільницька курортна рада» 

Голубенко Сергій Іванович Уланівський сільський голова 

Дем’янюк Павло Ілліч начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради 

Дорох Віталій Володимирович голова Хмільницької районної громадської організації «Право» 

Драч Олена Миколаївна начальник відділу розвитку підприємництва, туризму та сфери 
послуг 

Завійська Мар’яна консультантка Фонду ім. Гайнріха Бьолля 

Ксенченко Андрій Васильович головний спеціаліст відділу безпечності та якості харчових продуктів 
Держпродспоживслужби у Хмільницькому районі 

Кулак Тетяна Олександрівна голова по стійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, 
екології та курортного розвитку 

Марушевський Геннадій 
Борисович 

консультант проекту ПРОМІС з питань охорони довкілля 

Мельничук Володимир Іванович громадський діяч, ГО «Громадянська варта» 

Носальський Тарас Юрійович представник громадської організації «Центр аналізу місцевої 
політики» 

Павлович Ксенія Філімонівна директор ДП «Хмільницька гідрогеологічна режимно-експлуатаційна 
станція» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України 
«Укрпрофоздоровниця» 

Підвальнюк Юрій Григорович начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції 
міської ради 

Реп’ях Анатолій Григорович директор ТОВ «Санаторій «Поділля» 

Сташок Ігор Георгійович начальник управління житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради 

Черній Олена Володимирівна керівник ГО «Центр аналізу місцевої політики» 

Шевченко Людмила Василівна екс-радник-консультант міського голови 

Шеремета Володимир 
Миколайович 

голова Хмільницького міського осередку Міжнародної громадської 
організації «Україна-Польща-Німеччина» 

Шмаль Сергій Вікторович голова ГО «Об’єднані ініціативи Арт Лайф», керівник туристично-
інформаційного центру 

 
 
 
Секретар міської ради                                                              П.В.Крепкий 


