
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ___________________________ 

Жовківський міський голова Вихопень П. Б. 

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ 

КП „ТУРИСТИЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ” 

НА 2019 РІК 

1. Метою створення програми є сприяння вирішенню проблем соціально-економічного 

розвитку міста за рахунок впорядкування і забезпечення розвитку туристичної діяльності 

на території міста і його регіону, як пріоритетного для міста виду економічної діяльності. 

 

2. Головними завданнями Програми є: 

 Координація туристичної діяльності на території міста; 

 Надання послуг візит-центру міста, екскурсійних та інших туристичних послуг; 

Розвиток співпраці з вітчизняними і зарубіжними партнерами міста у сфері туризму і 

культурних зв’язків. Популяризації міста і його історичної культурної спадщини. 

3. Заходи Програми: 

№ 

з/п 
Назва заходу Час проведення 

Місце 

проведення 

1.  

Проведення рекламних кампаній, подання 

інформації у засобах масової інформації, виставки 

тощо 

Протягом року м. Жовква 

2.  
Участь в семінарах, конференціях, торгах та 

виставках 
Протягом року 

По місцю 

проведення 

3.  
Організація та проведення культурно-масових 

заходів 
Протягом року 

м. Жовква, 

Жовківський р-н 

4.  

Підготовка програм впорядкування туристичної 

діяльності і розвитку території міста, цільових 

програм впорядкування туристичної діяльності і 

нормативних актів у цій сфері, подання на 

затвердження ради, організація їх виконання, 

подання звітів про хід виконання програм 

Протягом року 
м. Жовква 

 

5.  

Провести навчально-просвітницькі екскурсійні 

програми для дітей Жовкви та району Протягом року 

м. Жовква, 

Жовківський р-н 

 

6.  
Облаштування приміщення ЖМР під функції 

культурно-туристичного об’єкту 
Протягом року м. Жовква 

7.  
Розвиток та підтримка експозиційної виставки в 

музеї «Жовківська вежа» 
Протягом року м. Жовква 

8.  
Написання проектів та програм для залучення 

зовнішніх інвестицій 
Протягом року м. Жовква 

9.  
Прийом офіційних делегацій як з України так і з-

за кордону 
Протягом року 

м. Жовква, 

Жовківський р-н 

10.  

Розвиток співпраці з органами місцевого 

самоврядування для розвитку Шляху Яна ІІІ 

Собеського 

Протягом року 

Львівська, 

Тернопільська 

область, Польща 



11.  

Виконувати «Положення про правила 

екскурсійної діяльності у 

м. Жовкві». 

Протягом року 
м. Жовква 

 

 

4. За виконання даної Програми проводити оплату заробітної плати працівникам КП 

„Туристичного інформаційного центру”. Фонд заробітної плати на 2019 рік становить 

586000,00 грн. 

5. Головний розпорядник бюджетних коштів – Жовківська міська рада. 

6. Виконавець Програми – Комунальне підприємство „Туристичний інформаційний центр”. 

 
 

 

Директор „ТІЦ”        Л. С. Кравець 


