УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 21 липня 2016 року

№ 144- VІІ

Про продовження дії Програми розвитку
профілактично-реабілітаційного комплексу,
туризму та відпочинку в Дворічанському районі
до 2016 року на період до 2020 року та доповнення
до Програми
У зв’язку з активізацією пошукової роботи на малій батьківщині
Нобелівського лауреата І.І. Мечникова, з метою створення умов для збереження та
використання кращих надбань історико-культурної спадщини Дворічанського
району, проведення активної просвітницької роботи щодо вшанування пам’яті
Нобелівського лауреата І.І. Мечникова та збільшення туристичного потоку у
Дворічанський район, відповідно до Законів України «Про охорону культурної
спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про туризм» згідно статті 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Продовжити дію Програми розвитку профілактично-реабілітаційного
комплексу, туризму та відпочинку в Дворічанському районі до 2016 року,
затвердженої рішенням районної ради від 21 жовтня 2010 року № 650-V, на період
до 2020 року, змінивши назву на: Програма розвитку профілактичнореабілітаційного комплексу, туризму та відпочинку в Дворічанському районі на
період до 2020 року.
2.Затвердити
доповнення
до
Програми
розвитку
профілактичнореабілітаційного комплексу, туризму та відпочинку в Дворічанському районі на
період до 2020 року (додається).
3.Дворічанському Центру дитячої та юнацької творчості (Бервено О.М.):
1) забезпечити організацію виконання заходів Програми розвитку
профілактично-реабілітаційного
комплексу,
туризму
та
відпочинку
в
Дворічанському районі на період до 2020 року;
2) щороку під час формування проекту бюджету передбачати кошти на
здійснення заходів цієї програми виходячи з можливостей бюджету;
3) інформувати районну раду щорічно до 20 січня наступного року за звітним
про хід реалізації заходів Програми розвитку профілактично-реабілітаційного
комплексу, туризму та відпочинку в Дворічанському районі на період до 2020 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань соціального захисту, гуманітарних питань (Саранді Н.М.).
Голова
районної ради
Г.Турбаба

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 21 липня 2016 року № 144 -VІІ
(VІ сесія VІІ скликання)

Доповнення до Програми
розвитку профілактично-реабілітаційного комплексу,
туризму та відпочинку в Дворічанському районі на період до 20120 року
Доповнення до розділу 1. «Загальні положення»
Програма збереження історико-культурної спадщини, пов'язаної з сім'єю
Мечникових, (далі – Програма), розроблена з метою створення умов для
збереження та використання кращих надбань історико-культурної спадщини
Дворічанського району, залучення до активного життя всіх вікових соціальнодемографічних груп, проведення активної просвітницької роботи щодо вшанування
пам'яті Нобелівського лауреата І.І. Мечникова, відповідно до Законів України «Про
охорону культурної спадщини», «Про музеї та музейну справу», «Про туризм»,
Указу Президента України від 23.03.2000 року №489 «Про невідкладні заходи
щодо розвитку музеїв в Україні».
Програму передбачається реалізувати поетапно.
Перший етап (2016-2017 роки)
- вивчення можливостей територій природно-заповідного фонду Дворічанського
району для запровадження туристської діяльності;
- визначення місць та територій, пов'язаних з проживанням сім'ї Мечникових на
території району;
- розробка проектів пам'ятних знаків;
- розроблення та реалізація рекламної продукції щодо просування нового іміджу
району, як регіону привабливого з точки зору різних видів туризму та відпочинку;
- проведення обласного конкурсу з біології ім. І.І. Мечникова;
- просвітницька робота щодо вшанування пам'яті великого земляка, для
розширення масштабу цієї діяльності щорічне проведення міжнародних, обласних,
регіональних,
районних
масових
заходів,
а
саме:
конференцій,
інтернетконференцій, засідань круглого столу про життя та наукову діяльність І.І.
Мечникова та його послідовників з запрошенням науковців, широкої
громадськості, учнівської молоді;
- створення туристсько-привабливого іміджу району, розроблення заходів щодо
підтримки організації туристсько-оздоровчої та екскурсійної роботи серед дітей,
підлітків і молоді.
Другий етап (2017-2020 роки)
- етап активних інвестиційних вкладень;
- нарощування обсягів надання туристичних послуг;
- продовження роботи щодо розвитку музею «Наш великий земляк
І.І. Мечников – Громадянин світу»;
- створення регіональної бази даних про наукову спадщину І.І. Мечникова та
праць його послідовників;

- проведення роботи щодо розробки карти туристських маршрутів, збір
ілюстративного матеріалу;
- залучення засобів масових комунікацій, Інтернетресурсів для популяризації
туристських маршрутів;
- у процесі поетапної реалізації Програми залучення до її використання суб'єктів
підприємницької діяльності, туристичних підприємств різних форм власності.
Доповнення до розділу 2. «Мета та основні завдання програми»
Актуальність програми зумовлена потребою збереження історико-культурної
спадщини сім'ї Мечникових та збільшення туристичного потоку у Дворічанський
район, як засобу збільшення доходів від туризму. Вона полягає у впроваджені
демократичних методів та інноваційних підходів у процесі ефективного виявлення
та вирішення пріоритетних проблем підтримки та розвитку туризму.
Реалізація Програми сприятиме активізації пошукової роботи і стане дієвим
та ефективним механізмом реалізації інноваційних технологій, формування
національної свідомості молоді, відродження духовності нації.
Метою Програми є створення сприятливих умов для збереження
національно-культурної історичної спадщини Слобожанщини, розвитку музейної
справи, туризму, задоволення культурних і духовних потреб населення району і
області, визначення найбільш цінних історичних, архітектурних, ландшафтних
пам'яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних
туристичних маршрутів, використання історико-культурної спадщини і природних
ресурсів району для розвитку молодіжного туризму; створення нових туристичних
маршрутів до пам'ятних місць пов'язаних з сім'єю Мечникових; підтримка
соціального туризму, тобто пільгових туристичних відпочинкових послуг для
малозабезпечених груп населення.
Доповнення до розділу 5. «Використання рекреаційних, природно-лікувальних
ресурсів та культурної спадщини для розвитку туризму»
п.5.9.
- організація роботи щодо забезпечення реалізації на території району державної
політики з питань охорони історико-культурної спадщини і туризму;
- формування моральних і духовних цінностей, спрямованих на виховання високих
громадянських ідеалів та патріотизму;
- створення необхідних умов для збереження та широкого використання кращих
надбань історико-культурної спадщини Дворічанщини;
- організація роботи щодо розвитку пріоритетних напрямів туризму: молодіжного,
історичного, зеленого, подієвого;
- спрямування культурно-просвітницької діяльності на залучення до активного
духовного життя дітей, підлітків та молоді;
- поліпшення стану матеріально-технічної бази пам'яток, пов'язаних з сім'єю
Мечникових;
- розвиток міжрегіональної і міжнародної просвітницької роботи, пов'язаної з
вшануванням пам'яті І.І. Мечникова;
- підтримка обдарованої молоді;
- забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей
засобами молодіжного туризму, розвитку музейної справи;
- поповнення матеріальної бази музею «Наш великий земляк І.І. Мечников –
громадянин світу»;
- організація дозвілля молоді у вихідні та святкові дні;

- розробка та реклама туристичних маршрутів, видання інформаційних буклетів,
проспектів.
Розділ 7 «Фінансове забезпечення програми» викласти в такій редакції:
Фінансове забезпечення виконання Програми планується здійснювати за
рахунок коштів районного бюджету, передбачених на відповідний рік, а також
інших джерел відповідно до чинного законодавства. Обсяг видатків з районного
бюджету на виконання Програми уточнюватиметься під час складання проектів
бюджету виходячи з реальних можливостей. Залучення до виконання Програми
інших джерел фінансування (спонсори, благодійна допомога громадських
організацій і фондів).
Кошти, які передбачається залучати з державного та місцевих бюджетів на
використання для виконання завдань Програми, є цільовим асигнуванням і не
можуть бути використані на будь-яку іншу мету.
Ресурсне забезпечення
програми збереження культурної спадщини
Дворічанського району 2016-2020 роки

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
програми
Обсяг ресурсів,
усього, в тому
числі:
районний бюджет

Етапи виконання програми
I

II

Усього
витрат на
виконання
Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019/20
рік

40

40

40

40/40

200

20

20

20

20/20

100

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
- збереження та використання історико-культурної спадщини для розвитку
молодіжного культурно-пізнавального туризму;
- інтеграція української культури у світовий культурний простір, підвищення ролі
культурної спадщини у зміцненні позитивного іміджу України у світі;
- розширення міжнародних зв'язків.
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

Л.Глотова

