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І. Загальні положення

1. Це положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу 
туризму та охорони культурної спадщини (далі -  відділ туризму) Управління 
культури і туризму Каховської міської ради, повноваження її керівника - 
начальника відділу туризму.

2. Положення про відділ туризму, посадові інструкції його спеціалістів 
затверджуються начальником Управління культури і туризму Каховської 
міської ради (далі -  Управління культури і туризму).

3. Відділ туризму підпорядковується безпосередньо начальнику 
Управління культури і туризму, у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний 
Каховській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському 
голові, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень 
підконтрольний Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської 
обласної державної адміністрації.

4. Відділ туризму у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Бюджетним кодексом України, Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, 
іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими 
Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну 
службу», «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї 
і музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про туризм» та 
іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого 
самоврядування, постановами Верховної Ради України, Указами Президента 
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, 
рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 
голови, а також цим Положенням.

II. Основні завдання відділу туризму

Основними завданнями відділу туризму є:
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, туризму 

та охорони культурної спадщини щодо пам’яток історії, археології та 
монументального мистецтва на території Каховської міської територіальної 
громади в межах своїх повноважень.

2. Розробка Програми розвитку туризму та охорони культурної 
спадщини громади, підготовка пропозицій до проектів регіональних програм 
розвитку туризму та курортів, охорони культурної спадщини, вжиття заходів 
щодо виконання цих програм.

3. Здійснення у межах своїх повноважень контролю за виконанням 
законодавства про туризм і охорону культурної спадщини. Сприяння реалізації 
програм і заходів, спрямованих на розвиток культури, туризму, збереження
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об'єктів культурної спадщини. Регулювання питання популяризації об'єктів 
культурної спадщини на території громади.

4. Розробка планів промоції міста, брендової та сувенірної продукції 
територіальної громади.

5. Створення творчих атракцій та популяризація туристичного потенціалу, 
проведення заходів для зміцнення міжнародних, регіональних і міжміських 
(міжрайонних) культурних зв'язків, відповідно до чинного законодавства 
України.

6. Розробка та реалізація іміджевих проектів та маркетингу, виконання 
проектів та програм розвитку у галузі туризму і охорони культурної спадщини.

7. Надання організаційно-методичної допомоги закладам, 
підприємствам, установам і організаціям у сфері культури, туризму, закладам 
освіти у сфері культури та охорони культурної спадщини (щодо пам’яток 
історії, археології та монументального мистецтва). Взаємодія з органами 
громадського самоврядування та громадськими організаціями.

8. Здійснення обліку та контролю за збереженням пам'яток історії та 
культури, що знаходяться на території громади і включені до місцевого, 
обласного та Державного реєстру національної культурної спадщини, 
Музейного фонду і Національного архівного фонду.

9. Розробка і внесення в установленому чинним законодавством України 
порядку пропозицій щодо створення та спорудження пам'ятників і пам'ятних 
знаків на території громади. Надання публічної інформації у відповідності до 
Закону України «Про доступ до публічної інформації».

10. Сприяння туристичній діяльності та утворення сучасної туристичної 
інфраструктури на території Каховської міської територіальної громади.

11. Розробка та впровадження заходів для захисту місцевих туристичних 
ресурсів.

12. Сприяння розвитку дитячого та молодіжного туризму.
13. Збереження і подальший розвиток туристичної інфраструктури 

Каховської міської територіальної громади та покращення матеріально- 
технічного стану закладів туризму.

14. Регулювання питання популяризації об'єктів культурної спадщини на 
території громади.

15. Сприяння вдосконаленню туристичної інфраструктури.
16. Забезпечення розвитку туристичного потенціалу з урахуванням 

національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних 
особливостей Каховської міської територіальної громади.

17. Надання організаційно-методичної допомоги закладам, 
підприємствам, установам і організаціям туристичної сфери.

18. Втілення заходів, спрямованих на ремонт і реставрацію пам'яток 
історії, пастпортизація об'єктів культурної спадщини.
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19. Створення умов для покращання туристичної привабливості громади 
через її історико-культурну спадщину, залучення громадськості до процесів 
управління й контролю в галузі охорони культурної спадщини.

20. Забезпечення повноти й доступності інформації про пам’ятки та 
об’єкти культурної спадщини громади.

21. Забезпечення безперервного моніторингу стану збереження пам’яток 
та об’єктів культурної спадщини.

22. Раціональне використання, консервація та реставрація об’єктів 
культурної спадщини, їх гармонійне функціонування в життєвому середовищі 
громади.

23. Проведення заходів для зміцнення міжнародних, регіональних і 
міжміських (міжрайонних) культурних зв'язків відповідно до чинного 
законодавства України. л,

24. Систематизація, аналіз та узагальнення відомостей про творчі 
об’єднання закладів туризму, проведення моніторингових досліджень у сфері 
туризму та охорони культурної спадщини різного спрямування.

25. Забезпечення розгляду звернень громадян з питань, їцо належать до 
його компетенції, у разі потреби, проведення заходів щодо усунення причин, що 
зумовили їх появу.

26. Періодичне інформування громадськості про стан та перспективи 
розвитку туризму та охорони культурної спадщини Каховської міської 
територіальної громади.

27. Виконання відповідно до законодавства інших завдань та доручень 
міського голови, заступників міського голови та депутатів міської ради.

Відділ туризму відповідно до покладених на нього завдань:
готує пропозиції щодо реалізації державної політики у сфері туризму та 

охорони культурної спадщини на місцевому рівні;
забезпечує в межах повноважень захист прав і законних інтересів 

іноземних туристів в Україні та громадян України, які здійснюють туристичні 
подорожі за кордон;

здійснює заходи, спрямовані на розвиток ринкових відносин та конкуренції 
у сфері туризму, створення на ринку туристичних послуг рівних умов 
господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності;

сприяє розширенню міжнародного співробітництва у сфері туризму та 
курортів;

готує пропозиції щодо реалізації державної інвестиційної політики у сфері 
туризму та курортно-рекреаційній сфері;

здійснює соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворює відповідні 
інформаційні центри;

бере участь в організації та проведенні національних, міських виставково- 
ярмаркових заходів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій 
тощо;

сприяє координації роботи підприємств, установ, організацій та фізичних
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осіб, що спрямована на утворення матеріально-технічної бази для розміщення, 
харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного, 
спортивного обслуговування туристів, а також діяльності курортних закладів 
незалежно від форм власності, пов'язаної з використанням лікувальних 
ресурсів;

готує пропозиції до проектів програм облаштування транспортних 
магістралей об’єктами туристичної інфраструктури на території Каховської 
міської територіальної громади;

надає в межах своїх повноважень суб’єктам туристичної діяльності 
методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності;

організовує утворення інформаційної мережі у сфері туризму та курортів 
на території Каховської міської територіальної громади;

бере участь у здійсненні обліку туристичних ресурсів на території області; 
проводить аналіз ринку туристичних послуг у громаді, подає центральному 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері туризму та курортів, необхідні відомості про розвиток туризму 
та курортів на території Каховської міської територіальної громади;

готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку та звітності у сфері 
туризму, забезпечує збирання та обробку статистичних даних на території 
громади;

вивчає потребу у фахівцях сфери туризму та охорони культурної 
спадщини, бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 
кадрів у даній галузі, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету;

виступає замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних 
досліджень;

залучає підприємства, установи та організації, розташовані на території 
громади, до розв’язання проблем розвитку туризму та охорони культурної 
спадщини;

розробляє проекти розпоряджень міського голови, у визначених законом 
випадках -  проекти нормативно - правових актів з питань реалізації галузевих 
повноважень;

готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові;

постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом 
повноважень;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання 
архівних документів;

забезпечує в межах повноважень реалізацію державних, регіональних 
програм, грантових проектів та проектів регіонального розвитку; 

здійснює інші передбачені законом повноваження.
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III. Пра ва

Відділ туризму має право:
1. Представляти Управління культури і туризму в установленому 

порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу туризму, в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, 
установах та організаціях незалежно від форми власності.

2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, 
підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх 
керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської 
ради, органів місцевого самоврядування, а також від установ і організацій 
інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього 
завдань.

4. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів туризму.
5. Скликати в установленому порядку міські конференції та проводити 

наради, семінари з питань, що належать до його компетенції. *
6. Брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, утворених міською радою, виконавчим комітетом та 
міським головою.

7. Вносити до виконавчого комітету міської ради та Департаменту 
культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації 
пропозиції з питань, що належать до компетенції відділу.

8. Вносити органам виконавчої влади та місцевого самоврядування 
пропозиції щодо фінансування закладів туризму, брати участь у формуванні 
бюджету культурної галузі Каховської міської територіальної громади.

9. При відділі туризму можуть створюватися інші громадські утворення 
(ради, комісії) з числа представників закладів туризму, учасників навчально- 
виховного процесу, представників громадськості Каховської міської 
територіальної громади.

10. Випуск видань інформаційного, культурного та методичного 
характеру.

11. Здійснювати адміністрування власних шеЬ-ресурсів в мережі ІЩетеї.
12. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 

питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Каховської 
міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності і підпорядкування (за погодженням з їхніми керівниками), 
представників громадських об’єднань (за згодою).

13. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи у громаді в галузі туризму, рекреації та курортів;

14. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 
органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 
спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

15. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та
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конференції, інші заходи з питань, що належать до компетенції відділу.
16. Вносити начальнику Управління культури і туризму пропозиції щодо 

удосконалення роботи відділу туризму та охорони культурної спадщини.

IV. Керівництво

1. Безпосереднє керівництво відділом туризму здійснює начальник 
відділу, який підпорядкований начальнику Управління культури і туризму 
Каховської міської ради.

2. До структури відділу туризму входить головний спеціаліст відділу 
туризму та охорони культурної спадщини, який підпорядкований начальнику 
відділу, призначається на посаду (за результатами конкурсу) та звільняється з 
посади міським головою у відповідності до чинного законодавства.

3. Начальник відділу туризму представляє інтереси Каховської міської 
територіальної громади в галузі туризму та охорони культурної спадщини у 
відносинах з юридичними та фізичними особами, здійснює керівництво 
діяльністю відділу, забезпечує координацію виконання покладених на відділ 
завдань.

4. Забезпечує контроль за виконанням рішень органів законодавчої 
влади, органів виконавчої влади з питань туризму та охорони культурної 
спадщини, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського 
голови, планів роботи відділу.

5. Організовує контроль за своєчасним виконанням контрольних 
документів.

6. Проводить роботу з дотримання вимог Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції».

7. Планує роботу відділу туризму і аналізує стан її виконання.
8. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань туризму та охорони 

культурної спадщини.
9. Аналізує стан розвитку туризму, ініціює розроблення програм 

розвитку туризму та охорони культурної спадщини.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу туризму
та охорони культурної спадщини _________________ ___________________


