
  

                                                              Затверджено 
 
       розпорядження голови обласної 

  державної адміністрації 
   
 03.08.2004      № 326 

 
       Заходи 

                щодо державної підтримки розвитку молодіжного 
та дитячого туризму до 2010 року 

 
     1. Провести  облік  об’єктів туристичної інфраструктури,  які  можуть 
бути    використані для потреб молодіжного та дитячого туризму. 
 

2004 рік Управління   у   справах   сім’ї    та   молоді 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації 

       
2. Розробити  та  впровадити  механізми   підтримки   кращих  інноваційних 

проектів громадських та інших організацій зі створення та просування на ринку  
туристичного продукту для дітей та молоді. 
 

2005 – 2006 роки  Управління : у   справах    сім’ї    та   молоді;  
                                                   фізичної культури, спорту та туризму; освіти  
                                                    і науки облдержадміністрації 

        
3. Створити базу  даних  про  молодіжні   спортивно - туристичні   клуби  

та організації. 
 

         2004 рік Управління :   у    справах   сім’ї   та   
молоді; 
фізичної культури, спорту та туризму; 
освіти і науки  облдержадміністрації 

 
             

        4. Сприяти     створенню     мережі    молодіжних    готелів. 
 

2004– 2010 роки Управління : з питань фізичної культури,                                                                                                                                                              
спорту та туризму; сім’ї та молоді; освіти 
і науки; капітального будівництва облдерж- 
адміністрації; міськвиконкоми міст 
обласного значення , райдержадміністрації  
                                                                                             

        5.  Підтримати   проведення   благодійної    акції    “Подаруй  дитині  літо”. 
 

 Щороку                                      Управління :  у   справах    сім’ї   та   молоді ; 
фізичної культури, спорту та туризму; 
освіти 
і науки облдержадміністрації, 
міськвиконкоми     міст                    
обласного             значення, 
райдержадміністрації   
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         6. Проводити     молодіжні     туристичні    фестивалі   в  зонах   курортно -  
рекреаційного та оздоровчого призначення. 

 
Щороку Управління: у справах сім’ї та молоді; 

освіти і науки облдержадміністрації 
 

          7.  Проводити  маркетингову  кампанію  молодіжних  готелів ,  дитячих 
оздоровчих закладів на туристичному ринку. 

 
Постійно Управління з питань фізичної культури, 

спорту та туризму облдержадміністрації 
 

  8. Сприяти формуванню  культурно – освітніх   програм   ( 
лінгвіністичних, 

археологічних тощо) для іноземних студентів. 
 
         Постійно     Управління освіти і науки облдержадмі- 
                                                               ністрації 
 

9. Визначити та затвердити орієнтовну  тематику  екскурсійно-краєзнавчої  
діяльності в межах області відповідно до вимог навчальних програм для різних 
вікових груп дітей і молоді. 

 
Щороку Управління: освіти і науки; фізичної 

культури, спорту та туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації                                                                                                                                                                                                                                                                                
     

 
10. Розробити      спортивні       туристські      маршрути    вихідного   дня  

в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. 
 

2004-1010 роки                        Управління: з питань фізичної культури, 
спорту та туризму; освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації 

 
11. Сприяти  участі підприємств туристичної галузі в Всеукраїнському  

ярмарку послуг, пов’язаних з організацією дитячого та молодіжного 
відпочинку. 
 
 
          Щороку     Управління: з питань фізичної культури,  
                                                              спорту та туризму; сім’ї та молоді             
                                                              облдержадміністрації 
 

12. Створити інтернет - портал, сайт дитячого та молодіжного ідпочинку. 
 
          2005 рік                                       Управління: з питань фізичної культури, 
                                                                спорту та туризму; сім”ї та молоді  обл- 
                                                                держадміністрації  
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13. Видавати  сучасні карти, схеми, довідники з молодіжних туристських 

маршрутів. 
 
            Постійно             Управління з питань фізичної культури, 
                                                              спорту та туризму облдержадміністрації 
                                                                  

14. Забезпечити інформаційну підтримку туристичного продукту для 
дітей та молоді, популяризувати  відпочинок  в області ,  її  культурну 
спадщину. 
                   

  Постійно     Управління з питань фізичної культури, 
  спорту та туризму; преси та інформації   
 облдержадміністрації                                                

 
15. Ініціювати  обмін   туристськими   групами   дітей   та   молоді. 

 
                 Постійно Управління: з питань фізичної культури, 

                                                               спорту та туризму; сім’ї та молоді; 
                                                               освіти і науки; зовнішніх зносин та      
                                                               зовнішньоекономічної діяльності  
                                                               облдержадміністрації, міськвиконкоми  
                                                               міст            обласного             значення,  
                                                               райдержадміністрації                          
 
         16. Створити представництво молодіжних  туристичних організацій 
області в міжнародній конференції “Молодіжний та дитячий туризм і 
відпочинок”. 
 

Щороку  Управління з питань фізичної культури,                                              
спорту та туризму облдержадміністрації 

 
17.  Провести  організаційну   роботу  щодо  виділення   земельної   

ділянки    
для будівництва  молодіжного готелю. 
 

 2004-2006 роки            Управління з питань фізичної культури, 
  спорту та туризму  облдержадміністрації 

 
 
 
 
 
 

Заступник голови,  
керівник апарату обласної  
державної адміністрації  

 
 

Г.Ф.  Коваленко  
 
          
 
 



 


