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Про підсумки проведення у районі 
курортно -  туристичного сезону 
2016 року

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу є одним із пріоритетних 
напрямків соціально-економічного розвитку району.

Район має значні курортно-рекреаційні ресурси. Загальний ресурсний 
потенціал оздоровчо-рекреаційних установ Азовського узбережжя 
представлено 83 закладами оздоровлення на 17,8 тис. ліжко-місць, з них 66 баз 
відпочинку (пансіонатів) на 11,9 тис. ліжко-місць, 16 дитячих закладів 
оздоровлення на 6,0 тис. ліжко-місць, бальнеологічною лікувальницею «Гаряче 
джерело» на 600 відвідувань на добу, понад понад 325 приватних домоволодінь, 
міні-готелів, гостьових домів майже на 20,0 тис. ліжко-місць та близько 
670 приватних подвір’ях громадян в селах Генгірка, Щасливцеве, Стрілкове та 
у м. Генічеськ.

Кількість ліжко-місць в засобах індивідуального розміщення приватного 
сектору має тенденцію до щорічного росту та займає вже понад 70% у загальній 
кількості рекреаційного ліжкового фонду району.

В рекреаційній зоні визначено 92 земельні ділянки, які є придатними для 
організації пляжів, 36 ділянок водного простору для розміщення пунктів 
прокату плавзасобів та 24 ділянки для розміщення атракціонів на суші.

За даними моніторингу, за підсумками курортного сезону, район відвідало
понад 560,0 тис. відпочивальників, що значно більше ніж у попередньому році
(410,0 тис. осіб). Бази відпочинку та пансіонати прийняли близько
96.0 тис. відпочивальників (17,6%), в приватному секторі було розміщено понад
362.0 тис. осіб (66,2%), в автокемпінгах -  71,6 тис. осіб (13,1%).

Учасниками фестивалів, та семінарів стали близько 1,0 тис. осіб;
екскурсантами та відвідувачами природоохоронних територій -  понад
7.0 тис. осіб.

Дитячими закладами оздоровлення прийнято на відпочинок протягом 
сезону понад 9,2 тис. дітей з різних регіонів України (1,7%), з них 700 дітей 
учасників АТО.



у  2016 році різними формами оздоровлення та відпочинку охоплено 
40 дітей нашого району, батьки яких постраждали або беруть безпосередню 
участь в АТО та забезпечують її проведення.

Крім того, цього року за домовленістю губернаторів Херсонської, 
Сумської, Луганської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей 
став можливим відпочинок дітей з Херсонської області в зазначених регіонах 
та навпаки. 20 дітей учасників АТО та внутрішньо-переміщених осіб 
Генічеського району відпочили в оздоровчому закладі санаторного типу 
«Ровісник» м. Суми. Наш район в період оздоровчого сезону прийняв 24 особи 
з Сумської та ЗО дітей з Луганської областей.

Налагоджено співпрацю із обласним центром допомоги воїнам АТО. В 
закладах відпочинку району оздоровлено 17 сімей (59 осіб). Через Центр 
«Оберіг» на базі відпочинку «Арабатська Стрілка» відпочили 422 учасники 
АТО та члени їх сімей з різних куточків України. Також приймали на 
відпочинок учасників АТО на постійній основі заклади оздоровлення «Колос» 
(200 осіб), «Щасливцево» (10 осіб).

За узгодженим графіком здійснювалось оздоровлення ветеранів війни та 
праці району, в закладах оздоровлення Арабатської Стрілки відпочило понад 
зо осіб зазначеної категорії.

З метою здійснення контролю за ходом проведення оздоровчої кампанії у 
районі та враховуючі дію мораторію на проведення перевірок контролюючими 
службами, протягом липня-серпня поточного року було організовано 
проведення обстежень закладів оздоровлення та відпочинку з питань 
дотримання законодавства України.

За результатами обстеження встановлено, що ряд закладів оздоровлення і 
відпочинку здійснювали господарську діяльність без дотримання вимог 
санітарного законодавства За інформацією районного управління 
Держпродспоживслужби здійснювали діяльність у відповідності до вимог 
санітарного законодавства з дотриманням державних санітарних норм і правил 
лише 36 закладів оздоровлення із 83. Готовність до прийому відпочивальників 
підтвердили 33 пляжні території з 92.

Підсумки проведених обстежень розглянуті на засіданнях робочої групи з 
питань організації безпечного відпочинку в закладах оздоровлення та 
населених пунктах району, по 36 закладам відпочинку підготовлені відповідні 
звернення до Генічеської місцевої прокуратури щодо вжиття заходів 
прокурорського реагування.

Бездіяльність керівників і власників закладів відпочинку може призвести 
до виникнення проблемних питань у сфері охорони праці, травмування та 
загибелі відпочивальників, безпеки життєдіяльності подорожуючих і 
відпочиваючих в період курортно - туристичного сезону і потребує дієвих змін 
в наступному сезоні 2017 року.

Вдалий туристичний сезон забезпечує додаткові податкові надходження.
За підсумками червня - вересня поточного року надходження до 

бюджетів всіх рівнів від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у



Слід зазначити що впродовж сезону з травмами, отриманими на 
атракціонах на воді та суші, до лікувальних закладів відпочивальники не 
звертались.

Для організації невідкладної медичної допомоги в цьому році було 
відкрито пункт тимчасового базування бригади екстреної (швидкоі") медичної 
допомоги, що знаходився на цілодобовому чергуванні в районі оздоровчого 
комплексу «Меліоратор». За період літнього сезону більше ніж у 2 рази 
збільшилась кількість звернень за екстреною (швидкою) медичною допомогою, 
протягом літа їх було 1052 ( протягом сезону 2015 року -  447).

Сфера рекреації району продовжує розбудовуватись, приватні підприємці 
та мешканці населених пунктів Арабатської Стрілки розширяють свій 
курортно-туристичний бізнес.

На наступний курортно-туристичний сезон 2017 року залишилось ряд 
актуальних проблемних питань.

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення належної 
підготовки систем життєзабезпечення і населених пунктів району до курортно - 
туристичного сезону 2017 року, створення умов для безпечного відпочинку 
туристів і відпочиваючих, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої та 
частиною другою статті 13, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною 
першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Головам Генічеської міської, Щасливцевської та Стрілківської 
сільських рад:

1.1. Вжити заходів щодо:
- подальшої розбудови мережа інженерної інфраструктури населених 

пунктів (модернізація і розвиток мереж електропостачання та будівництво 
автошляхів, організація місць для зупинок автотранспорту

- приведення до належного стану систем водопостачання та 
водовідведення.

- організації на належному рівні санітарної очистки в населених пунктах 
на Арабатській Стрілці та м. Генічеськ;

- впорядкування розміщення об’єктів торгівлі, громадського 
харчування, ринків згідно з генеральним планом забудови територій та 
вжиття заходів щодо недопущення виникнення місць «стихійної» торгівлі;

- розміщення додаткових місць для паркування автотранспорту та вжиття 
заходів щодо розміщення неорганізованих автотуристів у спеціально 
відведених місцях

- приведення до належного санітарного стану пляжів муніципального 
підпорядкування.

1.2. Забезпечити справляння туристичного збору на територіях 
відповідних рад, в т.ч. з засобів індивідуального розміщення приватного 
сектора:

- скласти перелік засобів індивідуального розміщення відпочиваючих 
приватного сектору.



- звернутись до районної ради, депутати якої обирались від місцевих 
громад на території відповідних рад, розглянути стан декларування доходів 
фізичних осіб на сесії районної ради та долучитись до співпраці з зазначеного 
питання.

2. Рекомендувати керівникам закладів оздоровлення та відпочинку
2.1. Не допускати випадків початку роботи без отримання дозвільних 

документів
2.2. Забезпечувати дотримання вимог санітарного законодавства в 

закладах оздоровлення та відпочинку, започаткувати відокремлене збирання 
твердих побутових відходів (пластикової тари, скла) з метою подальшої її 
утилізації спеціалізованими суб’єктами господарювання.

2.3. Забезпечити оздоровчі заклади кваліфікованими медичними кадрами 
(лікарями, фельдшерами, медичними сестрами) та спеціальним медичним 
транспортом для роботи у цілодобовому режимі та оснащення лікарськими 
засобами згідно визначеного переліку.

3. Сектору містобудування і архітектури райдержадміністрації три мати 
на контролі питання розробки проекту встановлення прибережно-захисної 
смуги о. Сиваш з метою приведення у відповідність з діючим законодавством 
землевпорядної документації.

4. Управлінню економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації:
4.1. Продовжити роботу над впорядкуванням бази даних закладів 

оздоровлення та відпочинку району;
4.2. У березні 2017 року підготувати спільне засідання колегії районної 

державної адміністрації за участі членів оздоровчої комісії та керівників 
закладів оздоровлення та відпочинку з питань якісної підготовки до 
оздоровчого сезону 2017 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Сищенка О.А.

Голова районної 
державної адміиіс' О.С. Воробйов


