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П Р О Г Р А М А
розвитку туристично-рекреаційної галузі в населених пунктах Воловецької селищної ради на 2011-2012 роки.
        
1.Туристичні   ресурси.
         Територія Воловецької селищної ради, якій підпорядковано селище Воловець, село Канора, залізничні станції Оса та Занька, розташована у північній частині Закарпатської області і межує із селами Гукливий, Скотарське, Верхні Ворота, Свалявським районом Закарпаття та Сколівським районом Львіщини. Чисельність населення селищної ради складає 6975 чол.
       Районний центр Воловець є важливим транспортним вузлом. Через територію Воловецької с/р пролягають: залізниця Чоп – Львів – Київ; шосейна дорога Нижні Ворота – Міжгір’я – Хуст, яка з’єднує магістраль Чоп – Львів з шосейними дорогами Міжгір’я – Долина, Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ. 
       Територією Воловецької с/р прокладено ділянки Закарпатських туристичних шляхів № 14, № 15 по Верховинському Водороздільному хребту та хребту Полонині Боржава, а також виходи на них від залізничної станції Воловець. Створена мережа ознакованих туристичних шляхів дає можливість здійснити цікаві подорожі безпосередньо від залізничної станції Воловець в напрямках до озера Синевир, водоспадів Шипіт, Воєводин, шосейних перевалів Минчил, Верецький, Торуньський, Воловецький, залізничних перевалів Бескид, Ужоцький, пішохідних перевалів Новоселицький, Руський Путь, на вершини Пікуй, Чорна Рипа, Великий Верх, Стій, Плай, Темнатик. Це дає Воловцю можливість стати привабливим вузловим туристичним пунктом.
        Дана програма є продовженням, розвитком програми попередніх років і спрямована на створення сприятливих умов для розвитку туризму, як ефективного засобу економічного розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради, їх презентацію, як території, цікавої в туристичному відношенні.
        Виконання програми приведе до стимулювання ринкових відносин, захисту навколишнього середовища, забезпечення зайнятості населення, поліпшення роботи по розвитку туристичної та дотичної до туризму інфраструктури, підвищення культурного рівня населення. 

2.Першочерговими завданнями  програми є:
-	забезпечення всебічної підтримки туризму, рекреації, залучення до їх розвитку підприємств, установ всіх форм власності та окремих громадян;
-	забезпечення пріоритетності в’їзного туризму на основі використання туристичних ресурсів, самобутності краю, надбань його історії та культури;
-	рекламно-інформаційна діяльність селищної ради, районного центру, та району в цілому, як території, цікавої в туристичному значенні;
-	розвиток туристичної та дотичної до туризму інфраструктури.

3.Напрями діяльності галузі.
     З метою задоволення  потреб населення у туристичних послугах, збільшення фінансових надходжень до бюджету, основна увага зосереджуватиметься на ефективному використанні туристично-рекреаційного потенціалу, вирішення першочергових завдань розвитку в’їзного туризму.
    Перевага буде надаватися в першу чергу екскурсійно-пізнавальному та сільському туризму, при цьому використовуватимуться всі можливості для розвитку інших видів активного туризму.

4.  З цією метою передбачається*:
№
п/п
Захід
Бюджет**, тис. грн
Джерело коштів
1.
Розробка, виготовлення, транспортування та встановлення рекламно-інформаційного щита на пер. Минчил
8
Бюджет селищної ради
2.
Відпрацювання концепції та дольова участь у створенні і функціонуванні в смт. Воловець туристичного інформаційного центру
18

Бюджет селищної ради
3.
Сприяння розповсюдженню першого тиражу туристичної карти регіону (масштаб 1:50000)
5
Кошти підприємств
4.
Дольова участь у розробці та випуску туристичної карти-схеми селища 
5

8
Бюджет селищної ради,  підприємства
5.
Участь у створенні і випуску презентаційного буклету селища
5
Кошти спонсорів
6.
Розвиток та утримання мережі туристичних шляхів на території селищної ради
3
Бюджет селищної ради
7.
Ініціювання та участь у інформаційно-навчальних семінарах з розвитку сільського туризму та мережі туристичних шляхів
5
Кошти грандових програм
8.
Обладнання на пер. Минчил інфраструктури оглядового майданчика з будівництвом малих архітектурних форм 
50
Кошти інвесторів
9.
Пошук і залучення інвесторів для будівництва гірськолижних витягів на території селищної ради  
2
Бюджет селищної ради
10.
У вихідні дні з 16.00 год до 20.00 год перекривати рух транспорту вулицях Пушкіна або Карпатська (центр) для організації дитячого та сімейного відпочинку  
4
Бюджет селищної ради

Всього
113


в т.ч.
40

73
Бюджет селищної ради
Інші джерела

* Пропозиції підготовлено в співпраці з Асоціацією сприяння туризму “Шипот”.
** Джерела фінансування пунктів програми з бюджету селищної ради, буде визначено при 
     його затвердженні на 2012 рік. 

