ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
«Створення передумов для
бальнеологічного
туризму
Долина»
Івано-Франківська
обласна
адміністрація

Назва проекту

Ініціатор проекту
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Програма
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розвитку
в
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державна

разі Не визначено

регіонального

«Розвиток туризму»
4.1. Підвищення туристичного потенціалу.

Назва
завдання
Державної
стратегії
регіонального
розвитку на період до 2020
року, якому відповідає проект

Раціональне використання рекреаційних
ресурсів територій та об'єктів природнозаповідного
фонду
для
формування
економічного середовища та розвитку
сфери зайнятості населення в регіонах
Регіон(и),
територія(ї)
або м. Долина
місто(а), що отримають вигоду
від реалізації проекту
Тривалість проекту
36 місяців
Загальний бюджет проекту

21 242 000 гривень (двадцять один мільйон
двісті сорок дві тисячі гривень)

Очікуваний обсяг фінансування
проекту:

Разом

1 рік

2 рік

З рік

з державного бюджету

19050
000

8319000

8319000

2412000

з Інших джерел

2 192
000

925 000

925 000

342 000

Загальна
конкретна
проекту

(загальні)
(конкретні)

та Загальною
цілі передумови
туризму в
територіях
ресурсів.

ціллю проекту є створити
для розвитку бальнеологічного
місті Долина та прилеглих
з використанням місцевих

Конкретні цілі проекту:
1.
Початок діяльності
комунального
закладу «Долинський міський медичний
центр»
Долинської
міської
ради
з
використанням
місцевих
ресурсів,
досягнення беззбитковості при високому

рівні якості надання оздоровчих послуг.
2.
Формування
позитивного
іміджу
потенційного курорту місцевого значення.
3.Виникнення інвестиційної зацікавленості
потенційних інвесторів на вільні земельні
ділянки
в місті та субрегіоні для
спорудження
відпочинково-оздоровчих
комплексів.
Цільові групи проекту та Основною цільовою групою проекту є
кінцеві бенефіціари проекту
жителі міста Долини та прилеглих
територій. Проте реалізація проекту буде
мати вплив на різні цільові групи, для
прикладу підприємців, які надають послуги
в
сфері
громадського
харчування,
виготовлення
сувенірної
продукції,
транспортних перевезень, а також в сфері
надання послуг проживання та харчування,
тимчасово непрацюючих жителів міста,
оскільки в ході проекту буде створено
кілька сотень нових робочих місць.
Очікувані результати проекту
1. Розпочато діяльність медичного центру,
досягнуто рівня беззбитковості через 6
місяців після початку його роботи.
2. Постійна присутність в інформаційному
полі, в ЗМІ усіх типів регіонального та
національного рівня, в промоматеріалах
туристичних фірм та агенцій.
3. Проведено конкурс серед потенційних
інвесторів на право оренди
вільних
земельних ділянок.
Економічна та/або бюджетна Збільшення дохідної частини бюджету
ефективність реалізації проекту через використання місцевих ресурсів
(наскільки дотичне)
(продаж ропи).
Збільшення
надходжень
від
оренди
земельних ділянок.
Збільшення доходів
від новостворених
робочих місць.
Збільшення надходжень від реєтрації
нових субєктів господарювання.
Збільшення надходжень від акцизів через
збільшення
відвідувачів
міста
та
збільшення продажів.

Інші
економічні
(наскільки дотичне)

вигоди Розвиток усіх дотичних до оздоровчого
бізнесу сфер підприємництва: транспорт,
сфера послуг
громадське
харчування,
готельний бізнес, торгівля харчовими та
нехарчовими продуктами, медичні послуги
Соціальний вплив (наскільки Розвиток оздоровчого туризму відіграє
дотичне)
важливу роль у вирішенні соціальних
проблем. Саме за рахунок туризму
з'являються
нові
робочі
місця,
підтримується
високий
рівень
життя
населення, створюються передумови для
покращення комфорту проживання в місті.
Формування у складі місцевої системи
охорони
здоров'я
інноваційних
функціональних підсистем «оздоровлення»
та «релаксація».
Соціальний
вплив
проекту
також
виражатиметься
у
створенні
нових
можливостей для підтримки здорового
способу життя, відновлення здоров'я,
реабілітації та релаксації всіх верств
населення, в тому числі малоспроможних.
Екологічний вплив (наскільки Розвиток
бальнеологічного
туризму
негативного
впливу
на
навколишнє
дотичне)
середовище не чинитиме.
Основна діяльність за проектом Створення демонстраційної комунальної
моделі бальнеологічного комплексу, який
буде
використовувати
соляну
ропу
місцевих джерел для надання оздоровчих
послуг
Актуальність
проекту: Актуальність проекту є очевидною. Адже,
обґрунтування
необхідності, останнім часом пропагується такий вид
соціальноекономічної туризму, як лікувальний, або лікувальноспрямованості
Стало
модним
ведення
та оздоровчий.
реалістичності
виконання здорового способу життя, зростає кількість
людей, які хочуть підтримувати добру
проекту
фізичну
форму
і
потребують
відновлювальних
оздоровчих
та
антистресових
програм.
На
думку
експертів, споживачі такого типу будуть
головними клієнтами санаторних курортів і
гарантуватимуть
лікувально-оздоровчому
туризму процвітання в XXI столітті.

Спроможність
забезпечити В результаті проекту буде створено КЗ,
стійкий результат реалізації який
окрім
власних
доходів
бу|де
проекту
фінансуватися Долинською міською радсю
через розробку спеціальної
підтримки його функціонувння.
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

програми

19113,50 грн.- людські ресурси, послуг й,
будівельні роботи та інші витрати

2 078,505 грн. - медичне, реабілітаційне та
допоміжне обладнання, відповідно ЦО
проектної документації (додаток 1)

КП Івано-Франківської обласної раци
«Про-експерт» від ЗО грудня 2016 року^№
09-569/1-16
На даний час наявна вся документація
(робочий проект та експертний висновр
необхідна для проведення процедури
закупівлі, відповідно до Закону України
«Про публічні закупівлі».
Після проведення процедури закупівлі та
визначення підрядної організації б) Де
всі
додатково
отримано
дозвіл «і
документи у сфері містобудування.
Телефон,
факс,
електронна (0342)55-20-07, факс: (0342)55-21-86,
пошта ініціатора (замовника) е-таі1:о<іа@іГ.£ОУ.иа
проекту
;§
Перший заступник голови
Івано-Франківської
облдержадміністрації :

Савка М. т.

