
Протокол засідання Туристичної ради при міському голові  

від 23 лютого 2021 року 

 

Дата: 23 лютого, 10:00 

Місце: HUB «Місто змістів», вул.Пушкіна, 11. 

Головуючий: Очеретний Андрій Михайлович – заступник міського голови. 

Секретар: Данілов Станіслав Васильович – заступник директора 

департаменту-начальник відділу розвитку туризму департаменту маркетингу 

міста та туризму. 

 

Присутні: 30 осіб з 38 членів ради (листок реєстрації додається). 

 

 

Порядок денний 

1. Стан поширення COVID-19 та вплив на сферу послуг. 

2. План заходів, передбачений до реалізації на 2021 рік. 

3. Зміни в законодавстві України щодо галузі туризму. 

4. Різне. 

 

1. Стан поширення COVID-19 та вплив на сферу послуг. 

Виступив: Андрій Очеретний (голова Туристичної ради, заступник міського 

голови) 

Привітав учасників зустрічі. Поінформував учасників про динаміку виявлення 

підтверджених випадків COVID-19 в Україні, зокрема у Вінницькій області. 

Поінформував про роботу виконавчих органів міської ради про вжиті заходи 

підготовки медичної галузі та підтримки бізнесу в рамках продовженої 

програми «Вінничани важливі».  

 

В обговоренні взяли участь: 

Сергій Онуфрійчук (Укрвіза, директор) 

Виступив з ініціативою включити до складу обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій представника 

сфери туризму і гостинності. Виступив з зауваженням щодо порядку 

проходження безкоштовних тестувань на COVID-19. 

 

Андрій Очеретний (голова Туристичної ради, заступник міського голови) 

Проінформував про вжиті заходи щодо безкоштовного тестування на COVID-

19.  

 

 



Ухвалили:  

Департаменту маркетингу міста та туризму: 

- проінформувати представників бізнесу про норми ведення 

підприємницької діяльності в умовах обмежувальних заходів; 

- звернутись разом з Вінницькою обласною організацією «Спілка 

підприємців “Стіна“» до голови обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо включення 

представника ГО «Вінницька асоціація гостинності “ХлібСіль”». 

 

2. План заходів, передбачений до реалізації на 2021 рік. 

Виступив: Олександр Вешелені (директор департаменту маркетингу міста та 

туризму) 

Ознайомив з планом заходів щодо промоції туристичних продуктів Вінниці у 

2021 році. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Мушинська Любов Олексіївна (директор апарт-готелю Smart Apart) 

Виступила з проханням вжити заходи щодо запровадження системи 

розрахунків за проїзд у громадському транспорті без необхідності придбання 

муніципальної картки. 

 

Андрій Очеретний (заступник міського голови) 

Проінформував про дослідження введення разового або денного квитка для 

оплати проїзду в громадському транспорті, а також розробку концепції картки 

туриста. 

 

Єва Маланчак (директор готелю-ресторану Churchill Inn) 

Виступила з пропозицією залучити місцевих блогерів для просування бренду 

міста Вінниці. 

 

Андрій Очеретний (заступник міського голови) 

Проінформував про ініціативу створення медичного кластеру та запросив 

приєднатися учасників туристичної ради. Висловив подяку членам 

туристичної ради за те, що долучились до розробки Стратегії розвитку 

Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегії 3.0. 

 

Ухвалили:  

Департаменту маркетингу міста та туризму: 

- додати на сайт https://vinnytsia.city/ інформацію щодо оплати проїзду в 

громадському транспорті для туристів та забезпечити додаткові 

інфографіки для закладів обслуговування туристів. 

 



3. Зміни в законодавстві України щодо галузі туризму. 

Виступив: Олександр Вешелені (директор департаменту маркетингу міста та 

туризму) 

Доповів про зміни в законодавстві України щодо галузі туризму. Закликав 

детальніше ознайомитись із законопроектом та обговорити його в колективах. 

За наявності пропозицій та зауважень напрацювати колективний лист з 

пропозиціями змін до другого читання. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Ярослав Мрочко (директор ресторану “Трофей”) 

Поцікавився щодо статусу зелених садиб як заклад тимчасового розміщення 

згідно нового законодавства. 

 

Олександр Вешелені (директор департаменту маркетингу міста та туризму) 

Надав інформацію щодо статусу зелених садиб як закладів тимчасового 

розміщення згідно законодавства.  

 

Ухвалили: 

Департаменту маркетингу міста та туризму: 

- опрацювати пропозиції від туристичного активу міста в термін до 2 

березня та направити їх до профільного підкомітету Верховної Ради 

України; 

- після затвердження остаточної редакції закону розробити спільно з 

вінницькими гідами порядок здійснення туристичного супроводу у 

Вінницькій міській ТГ. 

 

4. Різне. 

Члени Туристичної ради запланували наступне чергове засідання орієнтовно 

на ІІІ квартал 2021 року. Поточна комунікація здійснюється департаментом 

маркетингу міста та туризму в онлайн-групах туристичних компаній, готелів 

та ресторанів. 

 

 

Головуючий  

Очеретний А.  

 

 

Секретар 

Данілов С.  


