
Додаток
до рішення № 43 
III сесії 8 скликання 
від 10 лютого 2020 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про Туристичну раду 

Коблівської сільської ради

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Туристична рада Коблівської сільської ради (далі - Рада) є постійно 
діючим консультативно-дорадчим органом, який створюється рішенням 
Коблівської сільської ради, з метою сприяння розвитку туризму та 
туристичної інфраструктури Коблівської територіальної громади (далі- 
Коблівська ОТГ).

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
рішеннями Коблівської сільської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями Коблівського сільського голови, іншими нормативно- 
правовими актами та цим Положенням.

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

2.1. Основними напрямками діяльності Ради є:

2.1.1. Аналіз та узагальнення проблем, які стримують розвиток туризму та 
туристичної інфраструктури Коблівської ОТГ.

2.1.2. Розробка пропозицій, проектів і програм, вимог і рекомендацій, щодо 
стимулювання розвитку туризму в Коблівській ОТГ.

2.1.3 Формування спільної позиції міської влади та підприємств туристичної 
галузі, і профільних організацій щодо шляхів розвитку та вдосконалення 
туристичної галузі.

2.1.4 Опрацювання пропозицій, проектів, програм, що стосуються розвитку 
туризму, інших питань у сфері туризму та надходять від виконавчих органів 
Коблівської сільської ради, підприємств, установ, організацій, мешканців 
Коблівської ОТГ тощо.

2.1.5 Ініціювання розробки проектів і програм, надання рекомендацій та 
пропозицій, спрямованих на розвиток туристичної галузі Коблівської ОТГ.



РОЗДІЛ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ

3.1. Члени Ради маютьправо:

3.1.1. Одержувати у встановленому порядку від виконавчих органів 
Коблівської сільської ради, органів державної влади та місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і 
матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

3.1.2. Залучати до роботи працівників виконавчих органів Коблівської 
сільської ради, представників підприємств, установ, організацій (за згодою їх 
керівників), представників громадськості, незалежних експертів, вчених та 
фахівців.

3.1.3. Бути присутніми на засіданнях колегіальних та дорадчих органів, що 
створені при Коблівській сільській раді, її виконавчих органах, якщо на них 
розглядаються питання, які стосуються туристичної сфери.

3.1.4. Створювати постійні та тимчасові робочі групи. Склад робочих груп, 
коло питань, які обговорюються групами, а також регламент роботи груп 
визначаються рішенням голови Ради після обговорення з членами Ради на 
засіданні Ради,

3.1.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, 
нарад, тощо.

3.1.6. Вносити пропозиції щодо порядку денного засідань Ради.

3.2. Враховуючи мету створення Ради, її члени зобов'язані сприяти 
розвитку туризму та туристичної інфраструктури Коблівської ОТГ.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

4.1. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням 
сільського голови.

4.2. Внесення змін до персонального складу Ради здійснюється 
розпорядженням сільського голови за поданням голови Ради.

4.3. Рада затверджується у складі голови Ради, секретаря Ради та членів 
Ради. Заступник голови Ради обирається членами Ради із складу Ради на 
першому її засіданні.

4.4. Членами Ради можуть бути посадові особи та інші працівники 
виконавчих органів Коблівської сільської ради, депутати Коблівської 
сільської ради, представники підприємств, установ та організацій незалежно



від форм власності, представники громадських організацій, інших об'єднань 
громадян.

4.5. Голова Ради, заступник голови Ради, секретар Ради та члени Ради 
працюють в Раді на громадських засадах.

4.6. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися експерти, 
науковці, фахівці у сфері туризму та культури.

4.7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які 
проводяться не рідше одного разу на три місяці.

4.8. Засідання Ради скликаються головою Ради, а за його відсутності - 
заступником голови Ради.

4.9. У разі потреби за ініціативою голови Ради, 2/3 членів Ради або 
Коблівського сільського голови може бути скликано позачергове засідання 
Ради.

4.10. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутня 
більшість її членів.

4.11. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

4.12. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
головуючого на засіданні.

4.13. Рішення Ради приймаються у вигляді протоколів, які 
підписуються головою та секретарем Ради, а у разі його відсутності - 
заступником голови Ради.

4.14. Рішення Ради мають рекомендаційний характер та можуть бути 
враховані при прийнятті розпоряджень Коблівського сільського голови, 
рішень Коблівської сільської ради, її виконавчого комітету, а також у роботі 
виконавчих органів Коблівської сільської ради, комунальних підприємств.

4.15. Рішення Ради (крім рішень з процедурних питань) направляються 
Коблівському сільському голові до відома.

4.16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради 
здійснюється через виконавчі органи Коблівської сільської ради.

РОЗДІЛ 5. Повноваження голови Ради

5.1. Голова Ради:



5.1.1. Організовує роботу Ради.

5.1.2. Скликає засідання Ради.

5.1.3. Головує на засіданнях Ради.

5.1.4. Затверджує порядок денний засідань Ради.

5.1.5. Звітує Коблівському сільському голові про діяльність та результати
роботи Ради, надає відповідні матеріали і документи, пов’язані з діяльністю 
Ради. .

5.1.6. Виконує інші функції з керівництва діяльністю Ради.

5.2. У разі відсутності голови Ради його обов’язки виконує заступник 
голови Ради.

6.1. Секретар Ради:

6.1.1. Здійснює поточну організаційну роботу Ради.

6.1.2. Формує порядок денний засідань Ради.

6.1.3. Забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради.

6.1.4. Виконує інші обов’язки за дорученням голови Ради.

6, ПОВНОВАЖЕННЯ СЕКРЕТАРЯ РАДИ

В. ПАНИЧ


