Шановні учасники парламентських слухань!
Шанові народні депутати!
Державна політика у сфері туризму і курортів має спиратися на
належну інституційну базу. Необхідно створити належне
інституційне підґрунтя, що уможливить ефективний розвиток сфери
туризму і курортів.
Наші пропозиції дуже конкретні.
Перше. Усі органи і установи у сфері туризму і курортів, що
фінансуються із бюджету, мають підпорядковуватися єдиному
державному регулятору. Таким регулятором у сфері туризму і
курортів є Мінекономрозвитку. Відтак, до сфери управління
Мінекономрозвитку слід передати Державне підприємство
«Навчально-консультативний центр з туризму», яке зараз
знаходиться в підпорядкуванні Міністерства культури. Ця пропозиція
вже відображена у проекті Рекомендацій.
Друге. Необхідно створити Науковий центр розвитку туризму. Це
не питання дискусій, норма про функціонування такого центру
записана у частині 2 статті 27 чинного Закону України «Про туризм».
Тобто, необхідно просто виконати закон. Науковий центр розвитку
туризму має стати «національним драйвером» реформування
туристичної сфери, надати науково-методичне та експертноаналітичне супроводження реформі, забезпечувати органи влади
якісними та прагматичними пропозиціями. Тому Громадська
організація «Науково-дослідний інститут економічного розвитку»,
яку я представляю, звернулася до Мінекономрозвитку з пропозицією
виконати припис частини 2 статті 27 Закону України «Про туризм» і
створити Науковий центр розвитку туризму. Нам надано відповідь за
підписом виконуючого обов’язки Міністра Максима Нефедова про
те, що ця пропозиція є актуальною і слушною, але для створення
центру відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України
від 01 березня 2015 року № 65 необхідно рішення (або дозвіл) Уряду.
Наразі такого рішення Уряду немає. За підтримкою ми звернулися до

Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту та туризму Артура Палатного. Він також підтримав
цю ідею і направив відповідне звернення до Прем’єр-Міністра.
Чекаємо відповідь. Сподіваємося, Уряд врешті-решт виконає вимогу
Закону та надасть необхідний дозвіл.
Третє. Необхідно створити Національну туристичну організацію.
Ця установа має займатися виставковою діяльністю, некомерційним
маркетингом,
проводити
рекламно-інформаційні
компанії,
організовувати туристичні Форуми та прес-тури для іноземних та
вітчизняних журналістів. Зараз цю роботу веде невеличкий колектив
фахівців із Мінекономрозвитку, але за великим рахунком – вони
мають сконцентрувати свою увагу на зовсім інших питаннях.
Національні туристичні організації в тій або іншій формі існують у
понад 80 державах світу, це позитивний досвід просування
національного туристичного продукту на світовому ринку. Причому
при правильній організації роботи ця структура в умовах кризи може
обійтися навіть без бюджетного фінансування, хоча провідні держави
виділяють на цю роботу величезні суми.
Четверте. Пропонуємо розробити нормативно-правовий акт про
можливість делегування окремих регуляторних функцій до
саморегулівних організацій. Вказане передбачає здійснення окремих
ліцензійних, акредитаційних та контрольно-перевірочних процедур
представниками
підприємницького
середовища.
Входження
туристичної компанії до тієї або іншої саморегулівної організації вже
підтверджує професійну спроможність компанії працювати на ринку
за високими стандартами, а у випадку порушення – відповідальність
несе і компанія, і саморегулівна організація. Такі саморегулівні
організації у сфері туризму існують майже у всіх європейських
країнах. До речі, така практика є і в Україні, у нас саморегулівні
організації існують на фондовому ринку, а також в деяких сегментах
фінансового посередництва.
Просимо врахувати ці пропозиції при доопрацюванні проекту
Рекомендацій. Дякую за увагу!

