
 
                                      ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

          ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
                                       ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

(десята сесія восьмого скликання ) 
 

РІШЕННЯ 
 
 18 серпня 2021 року 
 
Про затвердження Програми 
розвитку туризму в Лубенській 
територіальній громаді  
на 2021 – 2025 роки 
 
 
 
       З метою розвитку підтримки туристичної інфраструктури в Лубенській 

територіальній громаді, відповідно до Закону України «Про туризм», 

керуючись пунктом 22 ст. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 
міська рада вирішила: 

 
          1. Затвердити Програму розвитку туризму в Лубенській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки (додається). 
          2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(начальник Романенко Т.О.) здійснювати відповідне фінансування Програми 

розвитку туризму в Лубенській територіальній громаді на 2021-2025 роки в 

межах асигнувань, передбачених на виконання Програми. 
          3. Організацію виконання  цього рішення покласти на управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради  

(начальник Литовченко Ю.М.). 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

Лубенського міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та  постійні депутатські комісії з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки  та з питань планування бюджету та фінансів. 
 
 
Лубенський міський голова                                        Олександр  ГРИЦАЄНКО 
 
 
 
 



 

Додаток  
до рішення десятої сесії      

Лубенської міської ради 
восьмого скликання 
від 18 серпня 2021 року                                   

Програма розвитку туризму 
в Лубенській територіальній громаді 

на 2021 – 2025 роки 
Паспорт (загальна характеристика програми) 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління культури і мистецтв, 

відділ містобудування та архітектури  

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу влади про 

розроблення Програми 

Рішенням десятої сесії Лубенської 

міської ради восьмого скликання від  

18 серпня 2021 року 
3. Розробник Програми Управління культури і мистецтв, 

відділ містобудування та архітектури  

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 
4.  Співрозробники Програми Управління освіти, Управління 

житлово-комунального господарства, 

відділ сім’ї, молоді та спорту  

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради 
5.  Відповідальний виконавець 

Програми 
Управління культури і мистецтв, 

Управління освіти, відділ 
містобудування та архітектури, 

Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 
6.  Учасники Програми Управління культури і мистецтв, 

Управління освіти, відділи 
містобудування та архітектури, 

економічного розвитку і торгівлі, 

Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

міської ради, галузеві громадські 

організації та суб’єкти 

підприємницької діяльності  
7.  Термін реалізації Програми  2021 – 2025 роки 
8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми (кошти міського бюджету)  

 
                           2007,0  тис. грн. 

 

 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Розвиток економіки та соціальної сфери Лубенської територіальної 
громади на нинішньому етапі все більше залежить від зв’язків з іншими 

містами України, з країнами Європи. Тому такими важливими сьогодні є 

перспективи  розвитку туристичної галузі, яка у майбутньому може стати 

однією з найбільш визначальних у громаді. Адже місто з тисячолітньою 

історією має потужний історико – культурний та природно – рекреаційний 

потенціал.    

            Програма розвитку туризму в Лубенській територіальній громаді 
Полтавської області  на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) є комплексом 

заходів у галузі туризму, які реалізуються на території громади. 

           Програма створена  управлінням культури і мистецтв, відділом 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради 

і реалізовується спільно із зазначеними у плані заходів виконавцями. 

Втілення цієї Програми покликана стимулювати ефективне використання та 

поліпшення матеріальної бази наявних туристсько – екскурсійних ресурсів 

громади, підвищення рівня міжгалузевого співробітництва та посилення 

привабливого туристичного іміджу Лубенської територіальної громади. 
 

ІІ. Мета та основні завдання Програми 
 
     Головною метою Програми є підтримка ймовірних шляхів розвитку 

туризму в громаді, створення сучасної туристичної інфраструктури, 

збільшення туристичних потоків, збереження історико – культурної та 

природно – заповідної спадщини громади, впровадження нових форм 

розвитку туристичної галузі, посилення інтересу до Лубенської 

територіальної громади як туристичного об’єкта. 
Основними завданнями реалізації Програми є:  

- забезпечення оптимального середовища сталого розвитку  туризму в 

громаді; 
- досягнення конкурентоспроможності  туристичного продукту громади на 

обласному та всеукраїнському рівні; 
- забезпечення просвітницької діяльності; 
- посилення активної участі громадськості та підприємств різних форм 

власності в розвитку туристичної галузі. 
 

ІІІ. Напрямки виконання Програми 
       Програмою передбачається здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на збереження історико – культурної спадщини громади, її 

відновлення, популяризацію шляхом проведення культурно – масових 

заходів історико – мистецького спрямування, видання відповідної літератури, 

залучення підприємств та громадських організацій до формування 

авторитету Лубенської територіальної громади як привабливого 

туристичного центру на карті України. 
  До головних напрямків Програми відносяться:  



- забезпечення збереження об’єктів історико – культурної спадщини; 
- проведення туристсько – екскурсійних досліджень; 
- підтримка та пропаганда туристичного продукту територіальної 

громади. 
 
                        ІV. Правова база реалізації Програми  

        Правовою основою реалізації  Програми є Конституція України, Закони 

України - «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про туризм», «Про 

захист прав споживачів», «Про страхування», «Про рекламу», «Про охорону 

навколишнього природного середовища», «Про охорону культурної 

спадщини». 
V. Організаційні заходи Програми 

5.1. Реалізація заходів: 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Відповідальні 
 
 

Термін 
виконання 

Очікувані 
результати 

1. Розробка та затвердження 

Програми  розвитку туризму у   
Лубенській територіальній  
громаді на період  
2021 – 2025рр. 

Управління 

культури і 

мистецтв, відділ 

містобудування 

та архітектури   

 
2021 р. 

Збільшення туристичних 

потоків та надходжень до 

бюджету, формування 

туристичного іміджу 

громади та 

конкурентоспроможного 

туристичного продукту 
2. Продовження роботи постійно 

діючої координаційної 
ради з питань розвитку 
туризму 

Управління 

культури і 

мистецтв 

 
2021-2025р.р. 

Забезпечення узгоджених 

дій виконавчих органів 

Лубенської міської ради, 

малого та середнього 

бізнесу і некомерційних 

громадських організацій 

міста 
3. Організація та розвиток 

системи наукового 

забезпечення галузі туризму, 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

туристичних кадрів; 

Управління  

культури і 

мистецтв 

2021-2025р.р. Підвищення ефективності 

управління на рівні 

громади, забезпечення 
координації дій 

управлінських структур,  

туристичних та 

громадських організацій 
4. Залученню зовнішніх та 

внутрішніх інвестицій, 

організація діяльності щодо 

підготовки та впровадження 

інвестиційних та 

інноваційних проєктів, 

спрямованих на розвиток 

туристичної інфраструктури 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі, 
Управління 
культури і 

мистецтв, 
комунальні 

підприємства 

2021-2025 р.р. Збільшення обсягів 

інвестування,  надходжень 

до бюджету, зростання 

якості життя населення 

 
 
 
 



5.2. Розвиток туристичної інфраструктури 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Відповідальні Термін 
виконання 

Очікувані 
результати 

1. Сприяння належному 

облаштуванню туристичних 

маршрутів та об’єктів 

туристичних відвідувань, їх 

цифровізації 

 

Відділ 

містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства, 
Управління 

культури і 

мистецтв 

2021-2025 р.р. Створення комфортних і 

безпечних умов для 

туристів. 

 

2. Продовження роботи по 

благоустрою прилеглої 

території біля пам’ятки 
археології «Лиса гора»  

Відділ місто- 
будування та 
архітектури, 
Управління 

житлово-
комунального 

господарства, 
Управління 

культури і 

мистецтв, 

2021-2025 р.р. Збереження та 

популяризація історико-
культурної спадщини, 

збільшення туристичних 

потоків та туристичної 

привабливості громади 

3. Розробка проєкту та  
виконання робіт по 

облаштуванню оглядового  

майданчика та  проведенню 

будівельних робіт по  вулиці 

Верхній Вал у 
 м. Лубни 

Відділ місто-  
будування та 

архітектури, 
Управління 

житлово-
комунального 

господарства  
 

2021-2025 р.р. Збереження і популяризація 

історико-культурної 

спадщини 

4. Розробка проєкту та 

облаштування рекреаційної 

зони пам’ятки археології 

«Замкова гора» 

Відділ 
містобудування 

та архітектури, 
Управління 

житлово – 
комунального 

господарства, 
Управління 

культури і 

мистецтв, відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі, 
Підприємства, 
установи 

організації 

незалежно від 

форми власності 
 

2021-2025 р.р. Збереження і популяризація 
історико-культурної 

спадщини  



5. Розробка та реалізація  
екологічного проекту 
«Лубенськими стежками»  
( в т.ч. позначення і  

обладнання пішохідних та 

велосипедних маршрутів) 

Відділи сім’ї, 
молоді  та 
спорту,  
містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово – 
комунального 

господарства, 
громадські 

організації 

2021-2025 р.р. Пропаганда здорового 

способу життя, 
поліпшення екологічного 
стану в громаді 

6. Проведення відкритого 

творчого конкурсу на кращий 

бренд Лубенської 

територіальної громади 

Управління 

культури і 

мистецтв 

2021р. Промоція громади. 
Формування позитивного 

іміджу громади 

7. Створення схеми розвитку 

туристично-рекреаційних 

територій м.Лубни 

Відділ  місто-
будування та 

архітектури  

2021-2025 р.р.  
 

Створення передумов для 

формування 

конкурентоспроможного 

туристичного продукту 
8. Розробка туристичної карти 

– довідника Лубенської 
територіальної громади 

Управління 

культури і 

мистецтв 

2021-2022р.р. Популяризація туристичних 

можливостей громади, 

поширення відомостей про її 

туристичний потенціал 
9. Розширення реабілітаційної 

 та оздоровчої діяльності на 

кінно-спортивній базі  
«Замкова гора» 

Центр  
комплексної 

реабілітації 

дітей з 

інвалідністю, 
кінно-спортивна  

база «Замкова   
 гора», відділ 

сім’ї, молоді  та 
спорту,  
громадські 

організації 

2021-2025 р.р. Оздоровлення дітей з 

інвалідністю, пропаганда 
здорового способу 
життя 

10. Створення туристичного 

інформаційно-
координаційного центру  

Управління 

культури 
і мистецтв, 
Лубенський 

краєзнавчий  
музей ім. 

Г.Стеллецького 

2021-2025 р.р. Залучення громадян до 

раціонального використання 

вільного часу, ознайомлення 

з історико-культурною 

спадщиною, природним 

середовищем, історією краю 

11. Створення та забезпечення 

функціонування 

інформаційного інтернет-
порталу «Ласкаво просимо 

до тисячолітнього міста». 

Про туристичні можливості 

міста Лубни 
 

Управління 

культури і 
мистецтв, 
Лубенський 

краєзнавчий  
музей ім. 

Г.Стеллецького, 
відділи 

міськвиконкому 
 

2021-2025 р.р.  Популяризація історії міста, 
збільшення туристичних 

потоків та туристичної 

привабливості краю 
 

12. Продовження оформлення 

облікової документації на 

Управління 

культури і 

2021-2025 р.р. Забезпечення збереження та 

раціонального використання 



об’єкти культурної спадщини мистецтв, 

Лубенський 

краєзнавчий  
музей ім. 

Г.Стеллецького 

цінних туристичних ресурсів 

міста, їх доступності для 

всіх категорій населення 

13. Придбання та розміщення 

історико-інформаційних 
табличок, QR кодів на 

об'єктах культурної 

спадщини 

Відділ 

містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства, 
Управління 

культури і 

мистецтв 

2021-2025 р.р. Збереження і популяризація 
об’єктів культурної 

спадщини 

14. Придбання та встановлення 

вказівників з назвами вулиць 
Відділ 

містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства, 
Управління 

культури і 

мистецтв 

2021-2025 р.р. Популяризація історії міста, 
збільшення туристичних 

потоків та туристичної 

привабливості краю 

15. Упорядкування  місць 

поховань відомих земляків та 

увічнення їх пам’яті на 

міських цвинтарях 

(М.Астряба, М.Номиса,  
Н. Кибальчич та ін.) 

Відділ 
містобудування 

та архітектури, 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства  
 

 
 
2021-2025 р.р. 

Збереження та вшанування  
пам’яті видатних земляків 
 

16. Сприяння  організації 

інформаційної, рекламної та 

видавничої діяльності з питань  

туризму. Розробка схеми 

оптимального розміщення 

реклами туристичних 

маршрутів на території 

громади та місць активного 

відпочинку 
 

Відділ 
містобудування 

та архітектури,  
Управління 

житлово-
комунального 

господарства, 
Управління 

культури і 

мистецтв 

2021-2025 р.р. Збільшення туристичних 

потоків та туристичної 

привабливості громади 

 
5.3. Просвітницька, науково-пропагандистська  діяльність, 

організація культурно – масових заходів 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Відповідальні Термін 
виконання 

Очікувані 
результати 

1. Здійснення постійного 

моніторингу внутрішнього та 

міжнародного туристичних 
ринків, аналіз туристичних 

потоків Здійснення 

Управління, 

відділи та служби 
виконавчого 

комітету 

Лубенської 

2021 -2025 рр. Збільшення та 

впорядкування 

туристичних потоків 



постійного моніторингу 

стану туристичних ресурсів 

громади 

міської ради 

2. Підготовка та видання 

туристичного путівника по 
 Лубенській територіальній 

громаді 

Управління 
культури 
і мистецтв, 

Лубенський 

краєзнавчий 

музей 
ім.Г.Стеллецького 

2021рр. 
 

Формування інтересу 
до історичної та 

культурної спадщини міста 
 

3. Проведення творчого 

конкурсу по створенню 

бренду Лубенська 

територіальна громада 

Відділ 
містобудування та 

архітектури,  
Управління 

культури і 

мистецтв 

2021рр. Створення туристичного 

іміджу Лубенської 

територіальної громади 

4. Розробка та затвердження 

туристичних маршрутів 
по Лубенської 

територіальній громаді 

Управління 
культури і 
мистецтв, 
Лубенський 

краєзнавчий 

музей 

ім.Г.Стеллецького 

2021 -2025 рр. Збільшення та 

впорядкування 

туристичних потоків 

5. Проведення літературного – 
мистецького свята « В сім’ї 

вольній, новій» 

Управління 
освіти, 

Управління 

культури і 

мистецтв, відділ 

сім’ї, 
молоді  та 
спорту,  
громадські 

організації 

Щорічно 

остання неділя 

травня 

Збереження культурної 

спадщини село Ісківці, 

Шевченкова криниця 
 

6. Розробка тематичних 

маршрутів із урахуванням 

матеріалів Вовчицького 

краєзнавчого музею ім. 

І.І.Саєнка Лубенської міської 

ради, Калайдинцівський 

краєзнавчий музей (в складі 
Вовчицького краєзнавчого 

музею ім. І.І.Саєнка) та 

історико – краєзнавчий музей 

«Історія Посульського краю» 

ОЗ «Засульський ліцей 

Лубенської міської ради» 

Управління 
освіти,Управління 

культури і 

мистецтв, відділ 

сім’ї, молоді  та 
спорту, 
громадські 

організації 

2021 -2022 рр. Покращення виховної 

роботи, поглиблення 

почуття любові до України 

та рідного краю 

7. Сприяння розвитку зеленого 

туризму Лубенської 

територіальної громади 

Управління 
освіти,Управління 

культури і 

мистецтв, відділ 

сім’ї, молоді  та 
спорту, 
громадські 

організації 

2021 -2025 рр. Збільшення кількості 

гостей Лубенської 

територіальної громади 

8. Участь у функціонуванні Управління 2021 -2025 рр. Покращення виховної 



обласної мережі туристично – 
екскурсійних маршрутів  

освіти, 
Управління 

культури і 

мистецтв, відділ 

сім’ї, молоді  та 
спорту, 
громадські 

організації 

роботи, поглиблення 

почуття любові до 

України, рідного краю, 

зміцнення зв’язків  з 

іншими регіонами держави 

та області 

9. Популяризація туристичної 

привабливості громади: участь  

у Міжнародних, 

Всеукраїнських та обласних  

наукових та туристичних 

конференціях, виставкових 

заходах; організація 

фестивалів, культурно-
мистецьких, туристичних 

заходів. 

Управління 
культури і 
мистецтв,управлін

ня освіти, відділ 

сім’ї,молоді та 

спорту,громадські 
організації 

2021 -2025 рр. Створення позитивного 

туристичного іміджу 

громади збільшення 

туристичних потоків 
 

10. Популяризація культурної 

спадщини та духовних надбань 

громади  шляхом виготовлення 
рекламно-інформаційної та 

сувенірної продукції та ін. 

Управління, 

відділи та служби 
виконавчого 

комітету 

Лубенської 

міської ради 

2021 -2025 рр. Раціональне використання 

туристичних ресурсів, 

збільшення надходжень до 

міського бюджету 

11. Підготовка і проведення 

мистецького проєкту 

«Великодні барви»  

Управління 

культури і 
мистецтв, 
Лубенський 

краєзнавчий 

музей ім. 

Г.Стеллецького 

2021-2025 рік Збереження та збагачення 
 історичних та культурно –

мистецьких традицій 
краю 

12. Підготовка і проведення 
Всеукраїнської виставки 

«Лубенська художня весна» 

Управління 

культури 
і мистецтв, 
Лубенський 

краєзнавчий 

музей ім. 

Г.Стеллецького 

2021рік, 
2024 рік 

Збереження та збагачення 

культурно-мистецьких 

традицій краю 
 

13. Організація та проведення 

заходів до 1035-ої 
річниці заснування м. Лубни 
 (за окремим планом) 
 

Управління 
культури і 

мистецтв, 
управління та 

відділи 

виконавчого 

комітету 

Лубенської 

міської ради 
 

2023 рік Збереження історичного 
 минулого, збагачення 
 культурно –мистецьких 
 традицій рідного краю, 

поглиблення почуття  
 любові до рідного міста 
 

14. Проведення науково-
дослідних робіт у галузі 

туризму 

Управління 

культури 
і мистецтв, 
Лубенський 

краєзнавчий 

музей ім. 
Г.Стеллецького 

2021-2025рр. Дослідження історичного 

минулого, виховання  
почуття патріотизму, 
любові до рідного краю 



 
                    VІ. Обсяги та джерела фінансування 
 
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого, обласного 

та державного  бюджету, а також інвестиційних коштів, інших джерел, не 

заборонених законодавством. 
Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання 

Програми здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених 

виконавчим органом міської ради на відповідний рік. Обсяги фінансування 

можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до 

Програми. 
Орієнтовна потреба у фінансуванні, яке буде залучене під час реалізації  

Програми розвитку туризму у Лубенській територіальній громаді на 2021-
2025 роки, фіксується у таблиці за такою формою: 

 
VІІ. Очікувані результати 

 
Виконання Програми дасть змогу забезпечити розвиток туристичної 

інфраструктури громади наближено до міжнародних стандартів та з 

урахуванням національних інтересів, збільшити туристичні потоки та 

відвідуваність основних туристичних об’єктів показу громади, забезпечити 
збереження та популяризацію історико – культурної спадщини громади, 
створити якісний міський територіальний туристичний продукт, здатний 
задовольнити потреби населення,  залучити громадськість громади до 

формування туристичної привабливості громади, створити рівні умови  для 

суб’єктів туристичної діяльності для  розвитку ефективного та прозорого 

туристичного ринку, сприяти ефективному туристичному обміну та 

зміцненню позитивного туристичного іміджу Лубенської територіальної 

громади. 
 

 Секретар Лубенської міської ради                            Маргарита КОМАРОВА 

 Напрямки діяльності 2021 рік  
(тис.грн.) 

2022рік 
(тис.грн.) 

2023 рік 
(тис.грн.) 

2024рік 
(тис. грн.) 

2025 рік 
(тис.грн.) 

5.1. Реалізація заходів 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
5.2. Розвиток туристичної 

інфраструктури 

249,0 550,0 385,0 335,0 285,0 

5.3. Просвітницька, науково-
пропагандистська  

діяльність,  організація 

культурно – масових заходів 
 

 

82,5 4,0 56,5 5,0 30,5 

 РАЗОМ   336,5 559,0 446,5 345,0 320,5 
 Загальна сума                                               2007,0 тис. грн. 



 

 

 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення Лубенської міської ради від 18 серпня 2021 року 
«Про затвердження Програми розвитку туризму в Лубенській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки» 
 Туристична галузь відіграє надзвичайно важливу роль у соціально-

економічному житті країн світу і нашої держави зокрема.  Прийнятий 

Верховною Радою України  закон «Про туризм» констатує: « Держава 

проголошує  туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку національної 

культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності».  
  Розвиток туризму дає широкі перспективи для розвитку Лубенської 

територіальної громади в майбутньому. Для посилення туристичної 

привабливості  громади Програмою на 2021-2025 роки  заплановано 

продовження виконання робіт по облаштуванню пам’яток археології  «Лиса 

гора» та «Замкова гора», що з  двох боків обрамляють тисячолітнє місто. Ці 

пам’ятки розповідають про одні з найбільш цікавих періодів лубенської історії 

– останній бій повстанців під проводом Северина Наливайка та Лубни як 

лівобережну столицю у володіннях князів Вишневецьких. Ці події є дуже 
привабливими для в’їздного туризму  та  можуть мати позитивні перспективи 

для розвитку міста. Також у Програмі значну увагу приділено облаштуванню 
вулиці Верхній Вал як місця заснування Лубен . Для забезпечення збереження 

та раціонального використання туристичних ресурсів, їх доступності для всіх 

категорій населення продовжиться оформлення облікової документації на 

об’єкти культурної спадщини, придбання та розміщення історико-
інформаційних табличок, QR кодів, вказівників з назвами вулиць. 

З метою пропаганди здорового способу життя, поліпшення екологічного 

стану громади Програмою визначено розробку та реалізацію екологічного 

проекту «Лубенськими стежками»,  що включає в себе позначення і обладнання 

пішохідних та велосипедних маршрутів, а також розширення реабілітаційної та 

оздоровчої діяльності на кінно-спортивній базі «Замкова гора».  
Велику увагу в Програмі відведено організації інформаційної, рекламної 

та видавничої діяльності. 
           Одним з розділів Програми висвітлено перспективи організації в  
громаді культурно-масових заходів, які також покликані посилювати 

перспективу розвитку туризму. Це  історично – мистецькі фестивалі та  свята, 
науково-практичні конференції,  та круглі столи, Всеукраїнські виставки. 
Також дуже важливим є розвиток туристичної сфери для жителів громади, 
тому Програма передбачає залучення до її втілення підприємств різних форм 

власності. Нею також передбачено ряд заходів, що пропагують здоровий 
спосіб життя.  

 Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого, обласного 

та державного  бюджету, а також інвестиційних коштів, інших джерел, не 

заборонених законодавством. 



Орієнтовна потреба у фінансуванні, яке буде залучене під час реалізації  

Програми розвитку туризму у Лубенській територіальній громаді на 2021-
2025 роки, фіксується у таблиці за такою формою: 

 
 
 
           
 
Заступник начальника  управління 
культури і мистецтв                                               Світлана ВАСЮК 

 Напрямки діяльності 2021 рік  
(тис.грн.) 

2022рік 
(тис.грн.) 

2023 рік 
(тис.грн.) 

2024рік 
(тис. грн.) 

2025 рік 
(тис.грн.) 

5.1. Реалізація заходів 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
5.2. Розвиток туристичної 

інфраструктури 

249,0 550,0 385,0 335,0 285,0 

5.3. Просвітницька, науково-
пропагандистська  

діяльність,  організація 

культурно – масових заходів 
 

 

82,5 4,0 56,5 5,0 30,5 

 РАЗОМ   336,5 559,0 446,5 345,0 320,5 
 Загальна сума                                               2007,0 тис. грн. 
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