Форма інформаційної картки проекту регіонального розвитку, який може
реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
|
Назва проекту

«Дністровськиірегіональний ландшафтний парк о б ’єкт туризму та рекреації»

Ініціатор проекту

Івано-Франківська обласна державна адміністрація,
76004, м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, буд. 21
,
т/ф (0342) 55-21-86,
е-таіі: оОа.їщГ.еоу.иа
Шр:/Лу\у\у.іі'.£ОУ.иа
код ЄДРПОУ 20567921

Замовник проекту
(у разі наявності)

Тлумацька райдерж адміністрація
78000, Івано-Франківська обл,
Тлумацькийр-н, м. Тлумач, вул. Макуха, 12
тел. (03479) 21640, 21140, 23484
код ЄДРПОУ 23803078

Програма регіонального
розвитку
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету
з інших джерел

Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Очікувані результати
проекту

«Розвиток туризму»
Напрям: «Підвищення туристичного потенціалу»
- підвищення конкурентоспроможності регіонів та
зміцнення їх ресурсного потенціалу
- розвиток між регіонального співробітництва

Город енківськіш та Тлумацький район
Івано-Франківської області
12 місяців
4 600 000 грн.
г
1
Разом
1 рік
2 рік
3рк
■
і
4 600 000 грн. 4 600 000 грн.
"
1
1
і
*
Загальна ціль проекту - виготовлення документац ії для
ефективного
стратегічного
управління
природно-запо цдною
територією - Дністровським РЛП, як потенційним об'єктом ре среації
та туризму.
Конкретна ціль 1 - виготовлення проекту землеустрок 1 щодо
організації та встановлення меж території Дністровського РЛП
Конкретна ціль 2 - виготовлення проекту організації те] жторії
Дністровського РЛП.
Населення Городенківського та Тлумацького районі
Івано-Франківської області

3

- проект землеустрою щодо організації та встановлень а м еж
території Дністровського РЛП;
- проект організації території Дністровського РЛП

Початок повноцінного функціонування Дністровського РЛП
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності виконання
проекту

сприятиме:
• розвитку природоохоронної і туристичної інфраструктури;
• створенню нових туристичних маршрутів і нових туристичних
продуктів;
• збільшення кількості туристів і рекреантів;
• зростанню додаткових надходження до державного та місцевого
бюджетів
зростання заможності місцевого населення через самозаиі ятість
у сфері сільського зеленого туризму;
І
подолання
безробіття
у
сільських
населених
пінктах
Городенківського і Тлумацького районів Івано-Франкіївської
області
[
*> покращення якості та доступності рекреаційних посл>|г для
місцевого населення і туристів;
і
• • створення нових робочих місць
!
покращення навколишнього середовища через впорядкування
території Дністровського РЛП - об'єкту природно-заповідного
фонду місцевого значення;
|
підвищення екологічної та природоохоронної освіченості
місцевого населення та туристів_________________________
Проведення наукових досліджень щодо організації території,
зонування території, опис флори та фауни, опис атрак|ивних
туристичних
об'єктів
та
комплексів
(природних,
врдних,
ландшафтних, культурних, архітектурних, історичних тс ін.),
розробка піших, вело-, водних еко маршрутів по території
Дністровського РЛП, встановлення місць тимчасового перебування
та
відпочинку для туристів
з
урахуванням
рекреаційного
навантаження на територію, вироблення короткострокої ої та
довгострокової стратегії розвитку території Дністровського РЗ ’П для
раціональної та збалансованої розбудови туристично-рекрес ційної
інфраструктури регіону____________________________________ І
Івано-Франківщина є одним із провідних туристичних і курортнорекреаційних регіонів України, який характеризується значною
кількістю об'єктів культурної спадщини та природно - заповідного
фонду. Відповідно до Стратегії розвитку Івано-Франківської Області
на період до 2020 року, затвердженої рішенням Івано-Франк вської
обласної ради від 17.10.2014 р. №
1401-32/2014, розвиток
туристично-рекреаційної сфери є однією із пріоритетних цілей.
Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.09.20ї ї року
№ 286-9/2016 затверджена Програма розвитку Дністровського
регіонального ландшафтного парку на 2017-2020 роки. Підтримка
розвитку Дністровського каньйону передбачена також комплексною
регіональною цільовою програмою розвитку туризму в облсісті на
2016-2020 рр., затвердженою рішенням Івано-Франківської обласної
ради від 16.10.2015 року № 1820-39/2015. Реалізація проекту
«Дністровський регіональний ландшафтний парк - об'єкт туризму та
рекреації» є необхідною основою для майбутньої господарської
діяльності адміністрації Дністровського РЛП та розвитку туризму у
Городенківському та Тлумацькому районах Івано-Франк вської
області. Маючи розроблені стратегії розвитку об'єкту ПЗФ,
описаного в проекті організації території Дністровського РЛП кожен
із суб'єктів туристично-рекреаційної діяльності (адміністрація парку,

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

залучати потенційні Інвестиції,
використовуючи
М ОЖ ЛИВОСТІ
розвитку території.____________________________________
З метою забезпечення управління територіями та об1 ктами
природно-заповідного фонду, а також Дністровським регіональним
ландшафтним парком 09.12.2016 Івано-Франківська обласна рада
ухвалила рішення
про
створення
обласного
комуна Іьного
підприємства Івано-Франківської обласної ради "Дністровський
регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича". Це повинно
забезпечити умови для ефективного туризму, відпочинку та інших
видів рекреаційної діяльності, буде сприяти екологічній та освітньовиховній роботі, збереженню цінних природних та ісфрикокультурних комплексів та об'єктів, ефективного функціонування
об'єкту природно-заповідного фонду у відповідності до вимог
природоохоронного законодавства.__________________________

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту
(тис, гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту
(тис, гривень, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким,коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

4 600 000 гри. - 100%

Івано-Франківська обласна державна адміністрація,
76004, м. Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, буд. 2р,
т/ф (0342) 55-21-86,
е-гпаіі: осіа@іГ.цоу.иа
Ьіір:/Думлу . і Г. §оу . иа

код ЄДРПО У20567921

Перший заступник голови
Івано-Франківської /їі
облдержадміністрації *
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