
 

ЗВІТ 

Державного агентства розвитку туризму України 

за результатами виконання покладених завдань та плану роботи 

за  2020 рік 

 

№ 

Зміст завдання, 

заходу, визначеного планом 

роботи 

Інформація щодо виконання Результат 

1. Нормотворча діяльність 

1.1 Проект постанови Кабінету 

Міністрів України про внесення 

змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 

26.02.2020 № 149 „Про 

утворення Організаційного 

комітету з питань реалізації 

проектів „Магніти України”. 

Проект постанови в установленому порядку погоджений 

з заінтересованими центральними органами виконавчої 

влади відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 липня 2007 р. № 950.  

 

Виконано 

28 жовтня 2020 року 

Кабінетом Міністрів 

України прийнята 

постанова № 999 „Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

26.02.2020 №149 „Про 

утворення 

Організаційного 

комітету з питань 

реалізації проектів 

„Магніти України” 
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 Проект постанови Кабінету 

Міністрів України про внесення 

змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 4 грудня 

2019 р.         № 995 „Питання 

утворення деяких центральних 

органів влади”. 

Проект постанови в установленому порядку погоджений 

з заінтересованими центральними органами виконавчої 

влади відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 липня 2007 р. № 950. 

 

 Виконано 

23 вересня 2020 року 

Кабінетом Міністрів 

України прийнята 

постанова №854 „Про 

внесення зміни до пункту 

2 постанови Кабінету 

Міністрів України  від 4 

грудня 2019 р. № 995”. 

 

1.2 Наказ ДАРТ „Про утворення 

комісії із встановлення 

категорій готелям та іншим 

об’єктам, що призначаються для 

надання послуг з тимчасового 

розміщення (проживання)” 

ДАРТ розроблено проєкт наказу «Деякі питання щодо 

врегулювання діяльності із встановлення категорій 

готелям та іншим об’єктам, що призначаються для 

надання послуг з тимчасового розміщення 

(проживання» та передано на затвердження до МКІП 

 

Виконання триває 

1.3. Доручення Прем’єр – міністра 

України щодо опрацювання 

альтернативного законопроекту 

№ 4162-1 від 15.10.2020 „Про 

внесення змін до Закону 

України „Про туризмˮ та деяких 

інших законодавчих актів щодо 

створення економічних 

стимулів розвитку туристичної 

галузіˮ 

Проведено експертизу альтернативного проекту Закону 

про внесення змін до Закону України "Про туризм" та 

деяких інших законодавчих актів щодо створення 

економічних стимулів розвитку туристичної галузі» 

(реєстр. №4162-1 від 15.10.2020), зокрема детально 

проаналізовано норми, що регулюють туроператорську 

та турагентську діяльність, категоризацію закладів 

розміщення, створення єдиного туристичного реєстру.  

За результатами аналізу документу – він не 

підтримується. 

Виконано 
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Експертну оцінку законопроекту надіслано листом на 

МКІП. 

Детально проаналізовано питання фінансового 

забезпечення туроператорів та проведено консультації 

зі страховиками. 

 

1.4 Підготовка проєкту змін до 

Ліцензійних умов провадження 

туроператорської діяльності,    

затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 

11.11.2015 № 991 

Розроблено технічні зміни до постанови № 991, які 

передбачають заміну ліцензування туроператорської 

діяльності на реєстрацію в ЄТР, автоматизовану 

взаємодію із  іншими системами адміністративних 

послуг, автоматичну верифікацію з іншими державними 

реєстрами, перехід від банківського гарантії до системи 

страхування 

 

Виконання триває 

1.5 Опрацювання проєкту 

постанови Кабінету Міністрів 

України                    від 15 квітня 

2020 №278 «Про реалізацію 

експериментального проекту 

щодо запровадження першої 

черги Єдиної державної 

електронної системи дозвільних 

документів» 

 

Внесення пропозицій до проєкту постанови №278 в 

рамках створення Єдиного туристичного реєстру (ЄТР), 

як інструменту для ефективного механізму аналізу, 

обліку, систематизації  туристичного ринку, 

моніторингу діяльності суб’єктів туристичної діяльності 

Виконання триває 

2. Діяльність за напрямом роботи ДАРТ (надання публічних послуг, розгляд звернень, реалізація проектів з промоції, 

надання роз’яснень тощо) 
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2.1 Встановлення категорій 

об’єктам туристичної 

інфраструктури 

Забезпечено реєстрацію та збереження документів про 

результати оцінювання готелю та заяв - пропозицій 

щодо встановлення йому відповідної категорії. 

Відповідно до пункту 11 Положення про Державне 

агентство розвитку туризму України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 

2019 року №1162 (зі змінами), постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики”, з метою якісного 

відбору кандидатів для участі у комісії із встановлення 

категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються 

для надання послуг з тимчасового розміщення 

(проживання) при Державному агентстві розвитку 

туризму України проведено конкурсний відбір 

кандидатів із представників громадянського суспільства 

у сфері туризму (далі - конкурсна комісія) для участі в 

комісії із встановлення категорій готелям та іншим 

об’єктам, що призначаються для надання послуг з 

тимчасового розміщення (проживання) у складі згідно з 

додатком. 

Міністерством культури та інформаційної 

політики спільно з ДАРТ розроблено технічні зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009                 

№ 803 «Про затвердження порядку встановлення 

категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються 

для надання послуг з тимчасового розміщення 

(проживання)», які передбачають, що Положення про 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 
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Комісію із встановлення категорій готелям та іншим 

об’єктам, що призначаються для надання послуг з 

тимчасового розміщення (проживання) (далі – 

Положення про Комісію), яка приймає рішення про 

присвоєння категорії готелю за результатами розгляду 

документів про результати його оцінювання, 

Положення про Комісію з розгляду апеляцій щодо 

спірних питань, які виникають під час встановлення 

категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються 

для надання послуг з тимчасового розміщення 

(проживання), а також форма свідоцтва про 

встановлення готелю відповідної категорії 

розробляється ДАРТ та затверджується МКІП.  

Положення про Комісії, зазначені вище, буде 

прийнято в установленому законодавством порядку, що 

у свою чергу, дозволить відновити дію механізму 

отримання суб’єктами, що надають послуги з 

розміщення (проживання), свідоцтв про встановлення 

категорій готелям.  

Інформацію про початок роботи Комісії буде 

опубліковано на офіційних джерелах ДАРТ 

 

2.2 Ліцензування туроператорської 

діяльності 

Забезпечено відповідно до законодавства ліцензування 

суб’єктів туристичної діяльності в установленому 

порядку. 

Видано ліцензій – 26; 

Анульовано – 4; 

Зупинено-3. 

Виконано 
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Залишено без розгляду - 1.  

Забезпечено ведення Ліцензійного реєстру суб’єктів 

туроператорської діяльності, його наповнення, 

оновлення інформації та публікація. Ведеться в 

електронному вигляді та публікується на офіційних 

джерелах ДАРТ.  

Забезпечено реєстрацію та збереження документів щодо 

видачі ліцензій, анулювання, зупинення, відновлення, 

звуження, розширення та змін даних тощо. 

04.12.2020 - взято участь у робочій нараді спільно з 

Міністерством цифрової трансформації та 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства щодо автоматизації 

ліцензування в рамках опрацювання проєкту Постанови 

Кабінету Міністрів від 15 квітня 2020 №278 «Про 

реалізацію експериментального проекту щодо 

запровадження першої черги Єдиної державної 

електронної системи дозвільних документів».  

 

2.2.1 Провадження державного 

нагляду (контролю) за 

додержанням туроператорами 

ліцензійних умов провадження 

туроператорської діяльності. 

Здійснено проведення заходів контролю за 

додержанням Ліцензійних умов провадження 

туроператорської  діяльності шляхом перевірки 

відповідності та достовірності документів, що 

надходять до ДАРТ.  

Встановлення наявності або відсутності підстав для 

залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду і в 

разі їх наявності приймання відповідного рішення. 

Виконано 
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Аналіз підтвердних документів та одержання інформації 

з державних паперових та електронних інформаційних 

ресурсів. 

Прийняття рішення про анулювання ліцензій відповідно 

до встановлених чинним законодавством підстав. 

Забезпечено згідно єдиного порядку здійснення 

контролю за додержанням суб’єктами господарювання, 

які хочуть отримати ліцензію та які вже отримали 

ліцензію на право провадження туроператорської 

діяльності, ліцензійних умов. 

Забезпечено дотримання переліку вимог до 

провадження господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, обов’язкових для виконання ліцензіатом, 

та вичерпного переліку документів, що додаються до 

заяви про отримання ліцензії.  

Забезпечено контроль за дотриманням строків подачі 

пакетів документів, строків видачі ліцензії, залишення 

заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у 

видачі ліцензії, розширення та звуження провадження 

виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, 

відновлення дії ліцензії повністю або частково, 

анулювання ліцензії повністю або частково і строки 

прийняття та набрання чинності рішень.  Забезпечено 

контроль щодо строків своєчасної плати за видачу 

ліцензій тощо.  
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2.3. Проведення інформаційних 

кампаній (відеоролики, 

зовнішня реклама, залучення 

публічних людей, публічні 

заходи) в рамках проекту 

„Мандруй Україною” 

 

Проведено зустрічі з представниками провідних готелів 

по вивченню цільової аудиторії, їх потреб, інтересів, 

переваг, заперечень при прийнятті рішень, тощо для 

формування маркетингових та комунікаційних кампаній 

для популяризації проекту "Мандруй Україною" 

Отримані результати враховуються при плануванні 

наступних кампаній, визначенні основних меседжей та 

інших коммунікаціях для соцмереж. 

 

Проведено спільну зустріч з УЗ щодо спільних 

активностей в рамках проекту «Мандруй Україною» на 

грудень 2020 та 2021 роки. 

 

Досягнуто домовленість з ПАТ «Укрпошта» про випуск 

серії маркованих конвертів «Україна очима 

художників». В рамках серії ПАТ «Укрпошта» випускає 

конверти з роботами художників, присвячених різним 

регіонам України. 

 

З метою популяризації внутрішнього туризму в 

Україні в рамках реалізації проекту «Мандруй 

Україною» виготовлено відеоролики «Мандруй 

Україною. Хортиця», «Мандруй Україною. Асканія 

Нова», «Мандруй Україною. Харківщина», «Мандруй 

Україною. Поділля»,  «Мандруй Україною. Чорнобиль». 

Відеороликам надано статус соціальних та розміщено в 

Виконується 
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ефірах провідних телеканалів України, в соціальних 

мережах та на інших рекламних площинах. 

 

Завершено спільний проект з "5KNAZAZI" (2 українців 

3 тижні подорожували Україною на автомобілі 

«Запорожець» 1974 року випуску з лого "Мандруй 

Україною" та проекту «5KNAZAZI». Відвідуючи різні 

туристичні місця, знімались відео, робились прямі 

трансляції та монтувались ролики. Проект 

висвітлювався на сторінках ДАРТ та сторінках 

учасників проекту). 

 

Підготовлено та відправлено до АЗК «ОККО» 

презентацію спільного проекту популяризації 

внутрішнього туризму з мережею АЗК «ОККО» та 

Львівською ОДА 

 

Готується до підписання меморандум з ПАТ                                      

«Укрпошта» про випуск серії маркованих конвертів 

«Україна очима художників». На 2021 рік заплановано 4 

випуски – кожного кварталу. В рамках серії ПАТ 

«Укрпошта» випускає конверти з роботами художників, 

присвячених  регіонам України. 

 

Підготовлено матеріали  для голосування в номінаціях 

«Найкраща світлина #мандруйукраїною», 

«Регіональний прорив року» та «Амбасадор Мандруй 
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Україною» премії «Kyiv Tourism Awards» як на сайті 

премії, так і в соцмережах з залученням лідерів думок 

 

2.4 Забезпечення реалізації проекту 

„Туристичні маршрути 

України” 

Забезпечено реалізацію проекту „Туристичні маршрути 

Україниˮ, метою якого є створення 

конкурентоспроможного на національному та 

міжнародному ринку туристичного продукту, здатного 

максимально задовольнити туристичні потреби 

мешканців регіону, сусідніх областей та в'їзних 

туристів.  

Передбачається створення нових міжрегіональних 

проектів туристичної інфраструктури, розширення 

мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення 

системної рекламно-промоційної компанії, 

забезпечення умов для повноцінного функціонування 

суб'єктів туристичної діяльності. 

Створено Методологію оцінки потенційних 

туристичних магнітів, яка включає в себе наступні 

критерії: місце розташування; вид туризму; статус 

балансоутримувача; статус території розташування; 

кількість та статус зацікавлених сторін у розвитку 

об'єкта (приватні установи, держструктури, комунальні 

підприємства, громадськість, тощо); наявність 

плану/стратегії розвитку потенційного магніта; 

Виконується 
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наявність статистичних даних щодо кількості 

відвідувачів; наявність потенціалу до збільшення 

туристичних потоків; наявність бачення чітких 

інфраструктурних змін, котрі можна реалізувати в 

рамках проекту „Туристичні магнітиˮ; наявність 

культурної складової на конкретному об'єкті/маршруті; 

можливість проведення заходів 

(фестивалів/форумів/виставок/конференцій) на 

території потенційного магніта; наявність уже діючого 

туристичного маршруту, в склад якого входить 

конкретний об'єкт/локація. 

Здійснювалися робочі відрядження у регіони України. 

Оцінено туристичну інфраструктуру у регіонах. 

Проведено аналіз потенційних „туристичних магнітівˮ. 

Здійснено ряд зустрічей з представниками 

громадськості та  бізнесу. 

 

За результатами роботи з оцінки туристичних локацій, 

дестинацій та об’єктів “Великої реставрації” 

підготовлено та представлено розширений звіт 

(презентація, інтерактивна карта, текстовий опис, 

інформаційні таблиці) Міністру культури та 

інформаційної політики. 
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Проведено ряд зустрічей із представниками АТ 

«Укрзалізниця», Державного агентства автомобільних 

доріг України. 
2.5 Вдосконалення системи обліку, 

звітності та статистичної 

інформації у сфері туризму 

Проводились зустрічі з членами робочої групи зі 

статистики за участі експертів консалтингової компанії 

HD consulting в рамках проекту ЄБРР з метою виявлення 

проблемних питань по кожному джерелу збору 

статистичних даних.  

Проводились засідання робочої групи із вдосконалення 

системи обліку, звітності та статистичної інформації у 

сфері туризму. Обговорювались питання стану 

виконання завдань, подальших планів із вдосконалення 

системи обліку, звітності та статистичної інформації на 

2021 рік та пропозиції щодо внесення додаткових питань 

до анкети опитування в’їзних туристів. 

Проведено консультації з експертом по проекту МТД та 

напрацьовано спільний план роботи на 2 місяці, 

підготовлено меморандуми для підписання з 

Держстатом, Нацбанком та Держприкордонслужбою. 

 

Виконується 

3. Стратегічне планування, моніторинг та оцінювання 

3.1 Підготовка пропозицій до 

Бюджетної декларації на 2021-

2023  

Підготовлено та надано в установлений термін 

Міністерству культури та інформаційної політики  

пропозиції до Бюджетної декларації на 2021-2023.  

 

Виконано 

3.2 Підготовка та надання 

пропозицій з обґрунтуваннями 

Підготовлено та надано в установлений термін 

Міністерству культури та інформаційної політики 

Виконано 
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щодо обсягу бюджетних коштів 

необхідних для виконання 

функцій покладених на ДАРТ, 

для  формування головним 

розпорядником бюджетного 

запиту на 2021 рік. 

 

пропозиції з обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних 

коштів необхідних для виконання функцій покладених 

на ДАРТ, для  формування головним розпорядником 

бюджетного запиту на   2021 рік. 

 

3.3 Підготовка проекту Плану 

діяльності Державного 

агентства розвитку туризму 

України на 2021 рік 

Визначаються основні завдання та напрями діяльності 

ДАРТ на 2021. Буде поданий МКІП в установлений 

термін. 

Виконання триває 

3.4 Участь в розробці Державної 

цільової програми «Мандруй 

Україною» 

Робота на сесіях стратегічного планування від SURGe. 

Проведено дві стратегічні сесії, залучено до участі 

експертів з громадськості та бізнесу. 

Опрацювання матриці, розробленої експертами за 

підсумками стратегічних сесій. 

Виконання триває 

3.5 Участь в розробці Національної 

економічної стратегії до 2030 

року 

Прийнято участь в розробці Національної економічної 

стратегії до 2030 року. 

 

Виконано 

3.6 Підготовка Звіту про виконання 

Плану роботи ДАРТ за 2020 рік 

Звіт про виконання Плану роботи ДАРТ за 2020 рік 

підготовлено та поданий МКІП. 

Виконано 
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3.7 Розробка пропозицій змін до 

стратегії розвитку туризму 

України в межах реалізації 

проєкту міжнародної технічної 

допомоги, донором якого є 

ЄБРР 

02.10.2020 відбулися онлайн-консультації 

представників ДАРТ із експертами проєкту з метою 

узгодження спільної пріоритетної діяльності в межах ТЗ 

проєкту. 

06.10.2020 відбулися онлайн-консультації 

представників ДАРТ із експертами проєкту для 

узгодження переліку стейкхолдерів, з якими 

заплановані інтерв’ю в межах реалізації проєкту. 

ДАРТ спільно з ЄБРР підготовлено та подано до 

СКМУ пакет документів для проведення державної 

реєстрації проєкту відповідно до вимог Порядку 

залучення, використання та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 .  

12.11.2020 відбулася зустріч представників ДАРТ 

з консультантами та експертами проєкту, під час якої 

були обговорені коментарі та пропозиції ДАРТ до 7-ми 

завдань Conceptual Note – проміжного документу для 

досягнення цілей проєкту. 

Надано пропозиції до МКІП щодо внесення змін 

до Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 

2026 року та пропозиції до проекту плану заходів на 

2021 рік з реалізації Стратегії. 

10.12.2020 відбулася зустріч Steering Committee 

Виконується 



15 
 

проєкту, під час якої представники ДАРТ, ЄБРР та 

консультанти узгодили подальші кроки в реалізації 

проєкту. 

Підготовлено пакет документів для реєстрації 

проєкту МТД та направлено в СКМУ 

 

4. Розвиток міжнародного співробітництва 

4.1 Надання МКІП пропозицій 

стосовно виконання 

операційних висновків у розділі 

“Туризм” за результатами 

четвертого засідання кластера 2 

Підкомітету з питань економіки 

та іншого галузевого 

співробітництва Комітету 

асоціації між Україною та ЄС 

відповідно до компетенції 

Надані пропозиції щодо виконання операційних 

висновків розділу “Туризм” за результатами четвертого 

засідання кластера 2 Підкомітету з питань економіки та 

іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації 

між Україною та ЄС. Зокрема, ДАРТ поінформували про 

стан реалізації проєкту міжнародної технічної 

допомоги, яким передбачається надання міжнародним 

експертом пропозицій до вдосконалення системи збору 

та обліку туристичної статистики, що безпосередньо 

стосується операційного висновку № 13. 

 

Виконано 

4.2 Забезпечення участі 

представників ДАРТ у чергових 

засіданнях робочих органів з 

питань туризму українсько-

турецької та українсько-

ізраїльської Спільних 

Сьоме засідання Змішаної українсько-турецької комісії 

з питань туризму (далі – Комісія) відбулося 8-11 жовтня 

в м. Анталія, Турецька Республіка. Українську частину 

Комісії очолила заступник Міністра культури та 

інформаційної політики України Лариса Петасюк. У 

складі Комісії в засіданні взяла участь Голова ДАРТ, 

Виконано 
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міжурядових комісій заступник Співголови Комісії Олеськів М. За 

результатами засідання Сторони підписали Узгоджений 

протокол сьомого засідання Змішаної українсько-

турецької комісії з питань туризму та досягнуто 

домовленості провести наступне засідання Комісії в 

Україні у 2021 році. За результатами відрядження 

підготовлено звіт та подано до СКМУ та МЗС в 

установленому порядку. 

 

5. Забезпечення інституційної спроможності ДАРТ 

 

5.1 Забезпечення підвищення рівня 

професійної компетентності 

державних службовців 

відповідно до вимог статті 48 

Закону України „Про державну 

службу” 

Забезпечено  проходження працівниками ДАРТ програм 

професійного навчання за програмами: „Відкриті дані 

для державних службовцівˮ. „Цифрова грамотність 

державних службовців 1.0. на базі інструментів Googleˮ. 

„Доступ до публічної інформаціїˮ. „Організація та 

протокольний супровід переговорів і міжнародних 

візитівˮ, „Рішельє – форум. Державна служба для нової 

ериˮ, „Визначення результатів оцінювання службової 

діяльності державних службовців: алгоритм дій ˮ. 

Підвищено  рівень професійної компетентності 12 

державних службовців ДАРТ. 

Виконано 

5.2 Організація та проведення 

конкурсного відбору на 

Протягом звітного періоду оголошувалися добори на 

вакантні посади в апараті Державного агентства 

Виконання триває 
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заміщення вакантних посад 

державних службовців 

категорій „Б” і „В” відповідно до 

Закону України „Про державну 

службу” 

розвитку туризму України на період дії карантину 

відповідно до Закону України „Про державну службу”, 

Закону України „Про внесення змін до Закону України 

„Про Державний бюджет України на 2020 рік”, вимог 

Порядку призначення на посади державної служби на 

період дії карантину, установленого з метою 

запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої 

коронавірусом SARS – CoV-2, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України                                     

від 22 квітня 2020 року № 290.  

Протягом звітного періоду призначено 16 осіб. 

5.3 Забезпечення проведення 

щорічного оцінювання 

результатів службової 

діяльності державних 

службовців категорій „ Б ” і „ В” 

 

 

Видано наказ про проведення щорічного оцінювання 

державних службовців категорій „ Б ” і „ В”, забезпечено 

визначення результатів службової діяльності державних 

службовців категорій „ Б ” і „ В”, видано наказ про 

затвердження висновку щодо оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців категорій                  

„ Б ” і „ В”. 

Проведено щорічне оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців категорій „ Б ” і „ В” 

та затверджено висновки щодо оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців категорій „ 

Б ” і „ В” 

Виконано 
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5.4 Налагодження процесів 

документообігу в ДАРТ 

ДАРТ встановлено єдині вимоги щодо документування 

управлінської інформації та організації роботи з 

документами.  

ДАРТ підключено до системи електронної взаємодії 

органів виконавчої влади. 

Забезпечено впровадження системи електронного 

документообігу Megapolis.DocNet. Розпочато дослідну 

експлуатацію системи. 

ДАРТ розроблено та погоджено з Центральним 

державним архівом вищих органів влади Номенклатуру 

справ ДАРТ на 2020 рік. 

Розроблено та погоджено з Центральним державним 

архівом вищих органів влади України Інструкцію з 

діловодства у ДАРТ.  

Розроблено та направлено до МКІП проект наказу «Про 

затвердження Порядку розгляду звернень та організації 

особистого прийому громадян у ДАРТ. 

 

 

Виконання триває 

6. Інше 

 

6.1 Забезпечення впровадження та 

реалізації заходів щодо 

запобігання та виявлення 

корупції 

Наказом ДАРТ створено Комісію з оцінки корупційних 

ризиків та затверджено робочий план з оцінки 

корупційних ризиків ДАРТ. За результатами діяльності 

Комісії проведено оцінку та опис ідентифікованих 

корупційних ризиків,  складено звіт, а також розроблено 

заходи щодо їх усунення. Відповідальною особою ДАРТ 

розроблено антикорупційну програму, яку висвітлено 

Виконання триває 
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но офіційному веб-сайті Міністерства культури та 

інформаційної політики України та висвітлено 

інформування на офіційній сторінці ДАРТ в мережі 

Facebok. Після громадського обговорення, з 

урахуванням пропозицій буде затверджено наказом 

ДАРТ та подано до НАЗК для погодження. 

 

6.2 Сприяння утвердженню України 

на світовому туристичному 

ринку 

Підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали 

та пропозиції до візиту Президента в Турецьку 

Республіку (відповідно до доручення ОП від 01.10.2020 

№ 42-01/352); 

надані пропозиції МЗС до Плану заходів за 

підсумками офіційного візиту Президента України в 

Республіку Австрія; 

підготовлені пропозиції до Протоколу п'ятого 

засідання українсько-китайської Підкомісії зі 

співробітництва у галузі культури та опрацьовано 

повторно за результатами наради під головуванням 

голови української частини Підкомісії, що відбулася 

16.10.2020 у МКІП; 

спільно з МКІП та МЗС опрацьовано питання 

визначення сторони підписанта меморандуму України з 

Королівством Саудівська Аравія; 

надані пропозиції Мінекономіки до 11-го 

засідання Українсько-Німецької Групи Високої Групи; 

опрацьовано проєкт Протоколу 14 засідання 

українсько-казахстанської Комісії з економічного 

співробітництва, пропозиції надано Мінекономіки; 

Виконано 
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надані пропозиції Мінекономіки до проєкту 

протоколу Міжурядової українсько-латвійської комісії з 

питань економічного, промислового і науково-

технічного співробітництва; 

24.11.2020 у форматі відеоконференції відбулося 

друге засідання Українсько-словацької спільної 

туристичної комісії за співголовуванням Голови ДАРТ. 

За результатами засідання було підписано Протокол та 

досягнуто домовленості провести наступне третє 

засідання в Україні; 

на запрошення Міністерства промисловості, 

торгівлі та туризму Іспанії, надісланого вербальною 

нотою Посольством Іспанії в Україні, представник 

ДАРТ взяв участь у міжнародній конференції «Введення 

в дію відновлення міжнародного туризму», що 

відбулася 30.11.2020 в режимі онлайн. 

Підготовлено інформаційно-довідкові матеріли, 

пропозиції до тез виступів з метою налагодження 

співпраці в сфері туризму: 

-     до візиту Міністра закордонних справ України до 

ОАЕ; 

- до зустрічі Співголів Міжурядової українсько-

фінляндської комісії з питань торгівлі та економічного 

співробітництва; 

-  до зустрічі Посла України в Іспанії з генеральним 
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секретарем ООНВТО. 

03.12.2020 відбувся міжнародний туристичний 

захід Uzakrota Travel Summit за організації Туреччини, 

участь у якому в якості спікера взяла Голова ДАРТ; 

14.12.2020 відбулося засідання Українсько-

німецької Групи Високого Рівня під головуванням Віце-

прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Стефанішиної О. Участь у 

засіданні взяла Голова ДАРТ, яка виступила з питанням 

порядку денного «Співробітництво у сфері туризму». 

15.12.2020 відбулося засідання Українсько-

китайської Підкомісії в галузі культури під 

головуванням заступника Міністра культури та 

інформаційної політики України з питань європейської 

інтеграції Фоменко С. Участь у засіданні взяла Голова 

ДАРТ, крім того було забезпечено надання пропозицій 

до порядку денного, протокольного рішення та виступу  

Фоменко С. в частині співробітництва у туристичній 

сфері.  

18.12.2020 у форматі відеоконференції відбулося 

перше засідання Українсько-азербайджанської спільної 

Робочої групи зі співробітництва в сфері туризму під 

головуванням заступника Міністра культури та 

інформаційної політики України Петасюк Л. та за участі 
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першого заступника Голови ДАРТ Домбровського К. 

Організаційна підготовка засідання забезпечена ДАРТ. 

За результатами засідання підписано Протокол та 

досягнуто домовленості щодо проведення наступного 

засідання в Азербайджані. Для забезпечення участі в 

засіданні української делегації підготовлено та 

погоджено з МЗС технічне завдання.  

 

6.3. Налагодження ДАРТ  

співробітництва в сфері туризму 

з представниками іноземних 

держав 

 02.10.2020 відбулася онлайн-зустріч Голови ДАРТ 

із представниками Міністерства економіки Литви та 

Литовською Асоціацією Готелів та Ресторанів з метою 

обговорення досвіду Литви в запровадженні 

європейської системи стандартизації; 

 05.10.2020 відбулася онлайн-зустріч Голови ДАРТ 

із Послом Узбекистану в Україні за участі основних 

стейкхолдерів туристичної галузі обох сторін. Голова 

ДАРТ повідомила про основні напрями промоції 

України як туристичної дестинації для іноземного 

туриста; 

 12.10.2020 відбулася зустріч Голови ДАРТ з 

Послом Республіки Казахстан в Україні на території 

Посольства. Під час зустрічі було досягнуто 

домовленостей встановити прямий контакт з 

Міністерством культури та спорту Казахстану, що є 

відповідальним за туризм. Сторони також домовилися 

Виконано 
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про важливість відновлення авіаційного сполучення та 

розвитку рекреаційного туризму як перспективного 

ринку для казахського туриста; 

04.11.2020 відбулася зустріч Голови ДАРТ з 

представниками Посольства ФРН в Україні у форматі 

онлайн. Під час зустрічі Голова ДАРТ повідомила про 

пріоритетні завдання Уряду України для розвитку 

туризму та про важливість співпраці з Німеччиною. 

Сторони домовилися про налагодження прямих 

контактів між стейкхолдерами України та Німеччини з 

метою обміну досвідом; 

17.12.2020 відбулася зустріч Голови ДАРТ з 

Надзвичайним та Повноваженим Послом Швейцарії в 

Україні на території посольства. Під час зустрічі 

обговорили зі швейцарською стороною орієнтовний 

перелік проєктів з розвитку туристичної галузі в 

Україні, до участі яких могла б долучитися Швейцарія. 

    

6.4. Виконання зобов’язань, що 

випливають із членства ДАРТ в 

міжнародних організаціях 

Державним агентством розвитку туризму було 

забезпечено участь України у засіданні експертного 

рівня Робочої групи ОЧЕС з туризму, що відбулося в 

форматі онлайн 28 вересня 2020 року. Представниця 

ДАРТ – головний спеціаліст Відділу маркетингу та 

міжнародної співпраці Опаріна Ірина Геннадіївна; 

За результатами опрацювання ноти Постійного 

міжнародного секретаріату ОЧЕС BS/INFO.2020.0371 

від 14 жовтня 2020 р., надісланої листом Генерального 

консульства України в Стамбулі від 20.10.2020                               

Виконано 
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№ 61318/17-207/1-1709, ДАРТ надано інформацію щодо 

правил в’їзду на територію України осіб, що 

подорожують із країн – членів ОЧЕС. 

 

6.5. Проведена робота щодо 

приймання - передавання не 

завершених у діловодстві 

документів від Головного 

управління туризму 

Директорату туризму 

Міністерства культури та 

інформаційної політики 

України.  

 

В результаті проведеної роботи отримано 2866 томів 

справ по ліцензуванню, 1 Ліцензійний реєстр суб’єктів 

туроператорської діяльності, 1 Реєстр свідоцтв про 

встановлення категорій готелям та іншим  об’єктам, що 

призначаються для надання послуг з тимчасового 

розміщення (проживання), 542 файли – Статистичні 

звіти за 2019 рік в електронній формі від МКІП.  

21.08. 2020 р. підписано 

Акт приймання-

передавання 

незавершених у 

діловодстві документів 

6.6 Проведення підготовчої роботи 

по просуванню України в світі з 

брендом Ukraine NOW 

Участь в робочих групах та нарадах з ОП, МКІП, МЗС 

та інших по розробці єдиної концепції просування 

України в світі. 

Підготовлено план туристичних виставок, 

обробляються дані по потребах посольств та консульств, 

готуються матеріали для журналів і брошур, 

розробляється детальний план заходів 

Спільно з МЗС підготовлено анкету та проведено 

опитування посольств і консульств щодо обізнаності 

про Україну, переваг по видах туризму, потреб, та 

лідерів думок в їх країнах. Підготовлено контент для 

чеського журналу про Україну. Відправлено план ТОР-
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туристичних виставок. Готується презентація для 

посольств. 

Спільно з ОП та Плеон Талан проведено 

презентацію лімітованого вина «Telti-Kuruk Grend 

Reserve» ТМ «Шабо» з логотипом «Ukraine NOW» в 

кількості 100 пляшок, розроблено та проведено конкурс 

для соцмереж з метою популяризації Ukraine NOW.  

На честь першого в країні свята Дня виноградаря і 

винороба компанія SHABO запустила лімітовану 

колекцію вина з унікальним маркуванням бренду 

Ukraine NOW. 

  Спільно з Плеон Талан розроблено активності для 

соцмереж на різдвяно-новорічний період та розроблено 

спеціальний тур Ukraine NOW. 

6.7 Підготовка проекту та бюджету 

секторальної підтримки 

Підготовлено проект та бюджет на створення 

національного інтерактивного туристичного 

інформаційного центру в Києві, розробки додаткових 

сторінок до запланованого сайту та розробка і інтеграція 

чат-боту 

Виконано 

6.8 Участь в організації 

міжнародної виставки-

ярмарку «ТурЕКСПО 2020» 

Формування порядку денного заходу; 

Залучення доповідачів. 

Публічні виступи з питань подальших векторів розвитку 

туризму в Україні; огляд альтернативного 

законопроекту № 4162-1 від 15.10.2020 „Про внесення 

змін до Закону України „Про туризмˮ та деяких інших 

Виконано 
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законодавчих актів щодо створення економічних 

стимулів розвитку туристичної галузіˮ; реалізація 

проекту «Мандруй Україною» із залученням його 

амбасадорів 

6.9 Аналіз об’єктів проєкту «Велике 

будівництво» 

Проведено аналіз 100 об’єктів; 

Оцінено 100 об’єктів та встановлена відповідна оцінка 

(0-2), в залежності від туристичної привабливості 

об’єктів; 

Надано пропозиції щодо внесення додаткових об’єктів 

та звіту до МКІП. 

Виконано 

6.10 Участь в написанні грантової 

заявки на конкурсний відбір 

проєктів регіонального розвитку 

(ЄС) 

Описано основні ризики створення Національного 

туристично-інформаційного центру. 

Заявку подано. 

Виконано 

6.11 Участь в оцінці заявок проєкту 

«Всеукраїнський молодіжний 

конкурс інноваційних проєктів 

розвитку туризму на сільських 

територіях» 

 

Проведено аналіз заявок. Розроблено звіт про роботу. 

Консультації та обговорення заявок з організаторами та 

партнерами проєкту. 

 

Виконано 

6.12 Участь в підготовці пропозицій, 

спрямованих на покращення 

інфраструктури 

Створено перелік проблемних доріг, що ведуть до 

туристичних об’єктів у регіонах.  

Перелік доріг направлено до МКІП  та 

Мінінфраструктури. 

Виконано 
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6.13 Розробка спільної з УКФ 

методики оцінки проектів 

програми “Культура. Туризм. 

Регіони”. 

Участь у онлайн-конференції “Яким буде сільський 

туризм в Україні наступні п’ять років” - тенденції та 

можливості сільського туризму в Україні й в світі.  

Оцінка проектів всеукраїнського молодіжного конкурсу 

інноваційних проектів розвитку туризму на сільських 

територіях (спільно зі “Спілкою зеленого туризму 

України”). Аналіз можливості інтегрування цих 

проектів у “Туристичні магніти України” 

 

Виконано 

6.14 Проведено дводенний 

практичний вебінар для 

підприємців Digital Bootcamp. 

В рамках меморандуму ДАРТ з компанією Google 

Україна спільно з Міністерством цифрової 

трансформації й за підтримки національного проєкту із 

розвитку підприємництва Дія.Бізнес проведено 

дводенний практичний вебінар для підприємців Digital 

Bootcamp. Під час вебінару фахівці Google Україна 

ознайомили учасників щодо питань полегшення 

взаємодії з клієнтами завдяки Google My Business;  

використання YouTube для бізнес-задач; розроблення 

безкоштовного сайту для свого бізнесу; отримання 

вигоди від використання Google Ads та Google Analytics 

 Виконано 

6.15 Проведено онлайн зустріч зі 

студентами перших та 

четвертих курсів напрямку 

туризм Національного 

Ознайомлено студентів з практичними аспектами 

роботи в туристичній сфері, з діяльністю та планами 

ДАРТ, зокрема про антикризові заходи, які були 

оперативно запроваджені для підтримки внутрішнього 

Виконано 
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університету біоресурсів і 

природокористування України 

туризму. Також акцентовано увагу на новаціях, які 

будуть запровадженні у законодавстві. 

6.16 Зустріч за участі АТ 

Укрзалізниці, ДАРТ із 

представниками внутрішніх та 

в‘їзних туроператорів щодо 

обговорення налагодження 

системи туристичних маршрутів 

України. 

Обговорено логістичні питання, створення доступних 

тарифів  для групових турів, покращення якості надання 

послуг на залізниці та оптимізація ведення онлайн 

бронювання та онлайн покупки групових квитків. 

Виконано 

6.17 Робоча поїздка Голови ДАРТ 

Олеськів М. з Міністром 

культури та інформаційної 

політики Ткаченком О. у 

Чорнобильську зону відчуження 

Оглянуті  наявні туристичні маршрути Чорнобилем з 

найпривабливішими туристичними локаціями та 

обговорені перспективи подальшого розвитку цієї 

туристичної дестинації  

Виконано 

6.18 Проведення онлайн-зустрічі за 

участі Голови ДАРТ                    

Олеськів М. та Першого 

заступника Голови ДАРТ 

Домбровського К. із 

представниками комунальних 

підприємств/відділів/управлінь/

департаментів з питань туризму 

в органах місцевого 

Обговорені питання створення сприятливих умов для 

налагодження державно-приватного партнерства, як 

основи для розвитку туризму в регіонах (інвестування, 

маркетинг, менеджмент), важливості розвитку 

туристичних маршрутів України та проведення 

«Великої реставрації» об’єктів 

Виконано 
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самоврядування великих міст 

України 

6.19 Участь у Форумі розвитку 

Закарпатської області «Re:Open 

Zakarpattia» 

Обговорені основні проблемні питання, зокрема 

логістичні: відкриття авіасполучення; налагодження 

зручних залізничних пасажирських перевезень; ремонт 

автошляхів. 

Виконано 

6.20 Проєкт технічного завдання для 

створення веб-ресурсу 

Отримано проєкт технічного завдання для створення 

веб-ресурсу від учасників туристичного та IT ринку 

Виконано 

6.21 Участь у Проєкті 

«Всеукраїнський молодіжний 

конкурс інноваційних проєктів 

розвитку туризму на сільських 

територіях» 

Взято участь у фіналі проєкту «Всеукраїнський 

молодіжний конкурс інноваційних проєктів розвитку 

туризму на сільських територіях», робота на засіданні 

журі, визначено переможців конкурсу 

Виконано 

6.22 Онлайн круглий стіл готельєрів 

України “Як готелі виживають 

під час коронокризи” 

Участь у міжнародній події, круглому столі готельєрів 

“Як готелі виживають під час коронокризи”, 

організованому Торгово-промисловою палатою 

України. Під час зустрічі обговорено проблемні питання 

та проінформовано учасників про можливості та 

державну підтримку галузі 

Виконано 

6.23 Участь у цьогорічній церемонії 

премії нагородження Ukraine 

Tourism Awards 

Нагороджено найкращих представників індустрії 

туризму та гостинності України. Ініціатива щодо 

створення трьох нових номінацій: «Регіональний прорив 

року», «Найкраща світлина #МандруйУкраїною», 

«Почесний амбасадор #МандруйУкраїною».  

Виконано 
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Промоція заходу, проведення голосування та 

визначення переможців». 

6.24 Організація прес-туру до 

Славську з метою промоції 

внутрішнього туризму Славську 

та Львівської області 

Надана можливість представникам провідних 

телеканалів ознайомитися з найпривабливішими 

туристичними об’єктами області. Проведено робочу 

нараду щодо розвитку дорожньої та туристичної 

інфраструктури у Славській громаді. 

Виконано 

6.25 Організація прес-туру до 

Чернівців з метою промоції 

внутрішнього туризму 

Чернівців та Чернівецької 

області 

 

Ознайомлено представників провідних телеканалів з 

найпривабливішими туристичними об’єктами області. 

Зокрема, побували у Хотині. 

Виконано 

6.26 Участь голови ДАРТ в онлайн-

форумі «Еко-туризм в Україні та 

ЄС» 

Обговорено важливості модернізації туристичної галузі 

та створення сприятливих умов для розвитку 

екотуризму 

Виконано 

6.27 Участь голови ДАРТ у 

«Першому Туристичному 

форумі Приазов'я» 

Обговорено потенціал розвитку туризму в регіоні, 

можливості модернізації та оптимальні рішення для 

місцевого туристичного бізнесу 

Виконано 

 


