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Анотація проекту 
 

Створення туристично-інформаційного центру «Під Писаним Каменем» на 
базі сільського клубу присілку ПасічнеБілоберізької сільської ОТГ 

 
Актуальність проекту 

Територія Білоберізької сільської 
об’єднаної територіальної громади є 
гірською та лісовою місцевістю,і тому 
має всі передумови для інтенсивного 
розвитку туризму. Враховуючи 
особливості географічного положення 
та рельєфу, багатство природного, 
історико-культурногота туристично-
рекреаційного потенціалів, туризм – це 
реальне джерело зростання добробуту 
громади. 

Місцеві мешканці – це активні та 
творчі люди, які виготовляють у своїх 
господарствах унікальну сувенірну продукцію. Враховуючи це, територіальна 
громада потребує розвитку туристичної інфраструктури, просування туристичної 
продукції, створеннятуристично-інформаційного центру задля презентації, розвитку 
та поширення всієї багатогранності традиційного українського мистецтва, звичаїв і 
обрядів, які збереглися на сільській території, і ще не загубились у 
глобалізованомусвіті. 

Проект «Створення туристично-інформаційного центру «Під Писаним Каменем» 
на базі сільського клубу присілку Пасічне Білоберізької сільської ОТГ» спрямований 
на забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в Білоберізькій сільській ОТГ, 
ефективне використання природного історико-культурного та туристично-
рекреаційного потенціалів, підвищення рівня зайнятості місцевого населення тощо. 

 
Перелік заходів проекту 

- Розробка та обговорення ескізу намірів туристично-інформаційного центру 
«Під Писаним Каменем» з жителямиБілоберізької сільської ОТГ. 

- Складання проектної документації на капітальний ремонтсільського клубу 
присілку Пасічне. 

- Проведеннякапітальногоремонту сільського клубу присілку Пасічне. 
- Перейменування сільськогоклубу присілку Пасічне в туристично-

інформаційний центр «Під Писаним Каменем». 
- Створення виставково-експозиційного залу в приміщенні туристично-

інформаційного центру «Під Писаним Каменем». 
- Купівля обладнання та устаткування, безпосередньо пов’язаного з 

функціонуванням туристично-інформаційного центру «Під Писаним Каменем». 
- Проведення благоустрою території біля туристично-інформаційного центру. 
- Впровадження та облаштування туристичного маршруту. 
- Висвітлення проекту в засобах масової інформації, а також розміщення 

маршруту в інтернет ресурсах. 
- Проведення підсумкової конференції «Розвиток туризму в гірських громадах 

Прикарпаття». 
 

Очікувані результати проекту 
- створення туристично-інформаційного центру «Під Писаним каменем»; 
- збільшення чисельності туристів у Білоберізькій сільській ОТГ; 
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- покращення комфорту відпочинку для туристів в умовах гуцульського 
колориту; 

- розширення можливостей збуту для місцевих жителів сувенірної продукції; 
- розвиток народних ремесел та промислів; 
- використання культурної спадщини для розвитку Білоберізької сільської ОТГ; 
- формування туристичного іміджу громади; 
- збільшення обсягу надходжень туристичного збору до місцевого бюджету. 
 

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела їх фінансування 

Загальна сума проекту становить  - 840 000 грн. 
В тому числі: 
-  кошти обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування –  500 000 грн. 
-   кошти сільської ради ОТГ –340 000 грн. 

 
Організації-партнери, співвиконавці проекту 

- Проектна організація; 
- Івано-Франківський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку 

місцевого самоврядування»; 
- Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Агенція розвитку ОТГ 

Прикарпаття». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

1. Детальний опис проекту. 
 
Село Білоберізка – центр 

Білоберізької сільської об’єднаної 
територіальної громади з чисельністю 
жителів -2772 особи.  До складу 
громади входять чотири населені 
пункти, а саме села - Білоберізка, 
Устеріки, Хороцеве та Барвінків. 

Територія Білоберізької сільської 
ОТГ є гірською з багатою історією та 
цілою низкою нерозгаданих таємниць. 
Такий собі магніт, що манить тисячі 
туристів, які залишають тут своє 
серце.Особливу роль у туристичній привабливості відіграють: природна пам’ятка г. 
Писаний камінь, мальовничі гірські хребти, столітні смереки та просторі поляни із 
запашними травами. 

Існує низка проблемних питань в об’єднаній територіальній громаді, які 
потребують вирішення: 

- низькі можливості для створення високоефективних робочих місць у сучасних 
секторах; 

- поганий стан дорожньої інфраструктури і мостів – місцевих і обласних доріг, 
дуже вузькі місцеві дороги, частина будинків (близько 30%) не мають 
безпосереднього доступу до доріг; 

- недостатні сполучення громадського транспорту; 
- обмежені ресурси територій, у тому числі призначених для економічної 

діяльності; 
- дуже низький рівень розвитку туристичної інфраструктури; 
- недостатньо розвинена інформаційно-комунікаційна інфраструктура. 
На територіїБілоберізької сільської об’єднаної територіальної громади є 

унікальна споруда – це Білоберізький сільський клуб присілку Пасічне, який являє 
собою велике приміщення, проте, його цільове призначення не задовольняє потреб 
громадян.Люди вимагають більш сучасних підходів, сервісів для проведення 
дозвілля, створення культурних продуктів. Тому приміщення може бути використане 
під більш значущі види діяльності. 

Велике бажання досягти високих 
темпів туристичного розвитку стикається з 
суттєвими проблемами. Так, наприклад, 
до проблем, що підлягають вирішенню 
для забезпечення розвитку туризму 
Білоберізької сільської ОТГ, належать: 

- відсутність повної і достовірної 
інформації для туристичних відвідувань 
значної частини природніх територій та 
об’єктів культурної спадщини; 

- відсутність організованих та 
обладнаних туристичних маршрутів; 

- відсутність обладнаних місць відпочинку. 
В реалізації завдань стратегії розвитку Білоберізької сільської об’єднаної 

територіальної громади планується на базі сільського клубу присілку Пасічне 
створити туристично-інформаційний центр «Під Писаним Каменем», який 
надаватиме інформацію про туристичні можливості території. У приміщенні даного 
туристично-інформаційного центру облаштувати місця для ночівлі та виставково-
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експозиційну сувенірну лавку для продажу товарів вироблених у господарствах 
місцевих жителів. Метою центру є забезпечення потреби відвідувачів громади в 
інформації туристичного та культурного характеру. 

Цільовими групами проекту визначеногромадян всіх вікових категорій та 
соціальних статусів не тільки Білоберізької сільської ОТГ, а й громадяни інших 
населених пунктів, туристи, місцевий бізнес. 

Проект відповідає напрямку підвищення туристичного-рекреаційного потенціалу: 
- сприяння роботі туристично-інформаційного центру; 
- облаштування місць відпочинку туристів; 
- створення туристично-екскурсійного маршруту; 
- впорядкування об’єктів (території рекреаційного призначення, пам’ятки 

природи); 
- підтримка еко-туризму та сільського зеленого туризму. 

 
 

1.2. Мета та заходи проекту  
 
Мета проекту є підвищення туристично-рекреаційного потенціалу Білоберізької 

сільської ОТГ, через використання природньої спадщини та створення туристично-
інформаційного центру «Під Писаним Каменем». 

ТІЦ «Під Писаним Каменем» сприятиме розвитку зеленого туризму, еко-туризму 
об’єднаної територіальної громади, збільшенню рівня самозайнятості місцевого 
населення через продажі, шляхом надавання послуг туристам. Туристично-
інформаційний центр «Під Писаним Каменем» надаватиме консультаційно-
інформаційні послуги для своїх відвідувачів, промоція місць відпочинку та 
представлення на ринку туристично-інформаційних послуг Білоберізької сільської 
ОТГ. Відповідно громада зможе позиціонувати себе як туристично привабливу 
громаду та інформувати про свою унікальність, адже туристично-інформаційний 
центр «Під Писаним Каменем» розташовуватиметься у дуже живописному місці, на 
гірському хребті, на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря, за 500 метрів від 
геологічної та історичної пам’ятки Писаний Камінь, який користується широкою 
популярністю серед туристів. 

 

 
 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність здійснити такі заходи:  

1. Організаційні заходи для реалізації проекту: 
1.1 Розробка та обговорення ескізу намірів туристично-інформаційного центру 

«Під Писаним Каменем» з жителями Білоберізької сільської ОТГ. 
1.2 Складання проектної документації на капітальний ремонт сільського клубу 

присілку Пасічне. 
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2. Основні заходи з реалізації проекту: 
2.1 Проведення капітального ремонту сільського клубу присілку Пасічне. 
2.2 Перейменування сільського клубу присілку Пасічне в туристично-

інформаційний центр «Під Писаним Каменем». 
2.3 Створення виставково-експозиційного залу в приміщенні туристично-

інформаційного центру «Під Писаним Каменем». 
2.4 Купівля обладнання та устаткування, безпосередньо пов’язаного з 

функціонуванням туристично-інформаційного центру «Під Писаним 
Каменем». 

2.5 Проведення благоустрою території біля туристично-інформаційного 
центру. 

2.6 Впровадження та облаштування туристичного маршруту. 
3. Підсумкові заходи: 

3.1 Висвітлення проекту в засобах масової інформації, а також розміщення 
маршруту в інтернет ресурсах. 

3.2 Проведення підсумкової конференції «Розвиток туризму в гірських 
громадах Прикарпаття». 

 
 

1.3. Технологія досягнення цілей  
 
Розробка ескізу намірів туристично-інформаційного центру «Під Писаним 

Каменем», передбачає висвітлення на сайті Білоберізької сільської ОТГ оголошення 
про збір ідей ескізу намірів з подальшим його обговоренням з жителями громади. 

Наступним етапом досягнення цілей 
проекту буде замовлення у відповідній 
організації проектної документації, у якій буде 
врахована вартість робіт, які будуть 
проводитися у Білоберізькому сільському клубі 
присілку Пасічне. Виконавцями робіт буде 
проведено капітальний ремонтсільського клубу. 

Білоберізькою сільською радою ОТГ буде 
прийнято рішення про перейменування 
сільського клубу присілку Пасічне в туристично-
інформаційний центр «Під Писаним Каменем». 

Креативною молодіжною радою Білоберізької сільської ОТГ буде створено 
виставково-експозиційний сувенірний зал та облаштовано зону відпочинку.  

Жителі громади братимуть участь у проведенню благоустрою території.  
Співпрацюючи з Місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування 

«Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття» розроблено цікавий туристично-екскурсійний 
маршрут, протяжність якого близько 6,7 км. 

 

 2 км. 

річка Черемош, с.Білоберізка (рафтинг) садиба «Закуток», присілок Закуток  
0,2 км. 

(майстерклас з художньої різьби по дереву)садиба «Лісовий Закуток» (відвідини 
4 км. 

форельного міні-господарства)Туристично-інформаційний центр 
0,5 км. 

«Під Писаним Каменем», присілок ПасічнеГора Писаний Камінь 
 

 

Маршрут доступний як для дітей, так і для туристів у поважному віці. Дорога 
буде проходити через населений пункт. Під час походу на гору Писаний Камінь 
відкривається вид на дуже мальовничі Карпати: на лагідні хвилясті Покутсько-
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Буковинські хребти, на стрімчаки Чорногори, на куполи Чивчинських і Гринявських 
гір. 

Наступним етапом буде висвітлення проекту в засобах масової інформації, а 

також розміщення маршруту в інтернет ресурсах (офіційний сайт Білоберізької 

сільської ОТГ, сторінки Facebook, газета «Голос Верховини»,телерадіокомпанія 

«РАІ»,радіо «Гуцульська столиця»,система інтернет-бронювання житла Booking.com) 

У підсумкових заходах Місцевою асоціацією органів місцевого самоврядування 
«Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття» буде проведено конференцію на тему 
«Розвиток туризму в гірських громадах Прикарпаття». 

Для того, щоб впровадити проект, виконано Білоберізькою сільською радою ОТГ 
такі підготовчі роботи та закуплено матеріалів по сільському клубі на суму 299,405 
тис.грн: змонтовано 2 (мансардний) поверх, замінено дах, закуплено сайдинг для 
зовнішнього впорядження стін. 

Білоберізька сільська рада в 2016 році реалізувала проект «Інноваційні 
енергоефективні  заходи з вуличного освітлення в селі Білоберізка. Реконструкція 
існуючої мережі з застосуванням світлодіодних ламп» в рамках енергоефективного 
проекту  «Місцевий розвиток орієнтований на громаду за фінансування 
Європейського Союзу та співфінансування Програмою розвитку ООН та за участі 
обласного, районного та сільського бюджету  і благодійної організації «Розквіт 
Галіції» загальною вартістю 307,753 тис.грн.  

В 2017 році Білоберізькою сільською радою ОТГ реалізовано мікропроект 
«Покращення надання медичних послуг в селі Білоберізка шляхом ремонту будівлі 
дільничної лікарні та придбання медичного обладнання» в рамках проекту «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІІ» за фінансування Європейського Союзу 
на загальну суму 287,973 тис. грн. Також у 2017 році Білоберізька сільська ОТГ стала 
переможцем VIII обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування Івано-Франківської обласної ради з проектом «Створення умов для 
занять рафтингом як складової розвитку туристичної галузі та пропагування 
здорового способу життя на території Білоберізької сільської об'єднаної 
територіальної громади» на загальну суму 576, 396 тис грн.. Зараз даний проект 
знаходиться в стадії реалізації.  

Крім того, в 2017 році Білоберізькою сільською радою ОТГ за рахунок субвенції 
з Державного бюджету місцевим бюджетам на покращення інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад  реалізовано чотири проекти: «Капітальний 

ремонт  тротуарної доріжки ДНЗ «Теремок» в селі  Білоберізка Білоберізької 
сільської ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області»  на суму 299,407  
тис. грн, «Капітальний ремонт Хороцівського НВК в селі Хороцеве Білоберізької 
сільської ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в рамках 
проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна даху та утеплення 
фасаду)» на суму 402,057 тис. грн, «Капітальний ремонт будинку культури в селі 
Білоберізка Білоберізької сільської ОТГ Верховинського району Івано-Франківської 
області в рамках проведення заходів комплексного енергозбереження» на суму 

https://uk-ua.facebook.com/
https://rai.ua/
https://rai.ua/
https://www.google.com.ua/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjVg5SRq_vcAhUHqhgKHchZA7UYABAAGgJsZQ&sig=AOD64_1ClYmwNJyVI0YTNKoUwtkBLVNAhA&q=&ved=2ahUKEwiZ8o2Rq_vcAhXJQZoKHXulAg8Q0Qx6BAgCEAI&adurl=
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298,528 тис. грн, «Капітальний ремонт  Хороцівського НВК селі Хороцеве 
Білоберізької сільської ради ОТГ Верховинського району Івано-Франківської області в 
рамках проведення заходів комплексного енергозбереження (заміна  даху та 
утеплення фасаду)» на суму 446,9 тис. грн. 
 

1.4. Тривалість і план реалізації заходів проекту  
 

Тривалість 
заходу 

Захід Місце 
проведення 

Організація-
виконавець 

Січень 
 

Розробка та обговорення ескізу 
намірів туристично-
інформаційного центру «Під 
Писаним Каменем» з жителями 
Білоберізької сільської ОТГ 

c. Білоберізка Відповідна 
проектна 
організація; 
Білоберізька 
сільська рада ОТГ; 
Центр розвитку 
місцевого 
самоврядування 

Лютий Складання проектної 
документації на реконструкцію 
будинку культури під туристично-
інформаційний центр «Писаний 
камінь» 

c. Білоберізка Відповідна 
проектна 
організація 

Березень-
червень 

Проведення капітального 
ремонту сільського клубу 
присілку Пасічне 

c. Білоберізка Білоберізька 
сільська рада ОТГ 

Липень Перейменування сільського 
клубу присілку Пасічне в 
туристично-інформаційний центр 
«Під Писаним Каменем» 

c. Білоберізка Білоберізька 
сільська рада ОТГ 

Створення виставково-
експозиційного залу в приміщенні 
туристично-інформаційного 
центру «Під Писаним Каменем» 

c. Білоберізка Молодіжна рада 

Серпень Купівля обладнання та 
устаткування, безпосередньо 
пов’язаного з функціонуванням 
туристично-інформаційного 
центру «Під Писаним Каменем» 

м. Івано-
Франківськ 

Білоберізька 
сільська рада ОТГ 

Вересень 
 

Проведення благоустрою 
території біля туристично-
інформаційного центру 

с. Білоберізка Молодіжна рада 

Впровадження та облаштування 
туристичного маршруту 

с. Білоберізка Місцева асоціація 
органів місцевого 
самоврядування 
«Агенція розвитку 
ОТГ Прикарпаття» 

Жовтень Проведення 
підсумковоїконференції«Розвиток 
туризму в гірських громадах 
Прикарпаття» 

с. Білоберізка Місцева асоціація 
органів місцевого 
самоврядування 
«Агенція розвитку 
ОТГ Прикарпаття» 

 



13 
 

До реалізації проекту «Створення туристично-інформаційного центру «Під 
Писаним Каменем» на базі сільського клубу присілку Пасічне Білоберізької сільської 
ОТГ» буде залучено проектну організацію, Івано-Франківський відокремлений 
підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»,Місцеву асоціацію 
органів місцевого самоврядування «Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття», молодіжну 
раду та жителів Білоберізької сільської ОТГ. 
 
 
1.5. Очікувані результати проекту  

 
Загальними результатами проекту є: 
- створення туристично-інформаційного центру «Під Писаним каменем»; 
- збільшення чисельності туристів у Білоберізькій сільській ОТГ; 
- покращення комфорту відпочинку для туристів в умовах гуцульського 

колориту; 
- розширення можливостей збуту для місцевих жителів сувенірної продукції; 
- розвиток народних ремесел та промислів; 
- використання культурної спадщини для розвитку Білоберізької сільської ОТГ; 
- формування туристичного іміджу громади; 
- збільшення обсягу надходжень туристичного збору до місцевого бюджету. 
Очікується певний економічний ефект, який дозволить у майбутньому скоротити 

бюджетні витрати на утримання закладів культури та забезпечити стабільний 
прибуток від платних форм культурної діяльності. Створення сприятливих умов та 
оновлення технічної бази надасть можливість розширити асортимент платних послуг, 
а також дозволить повноцінно експлуатувати глядацький зал. 

Проект спрямовано крім туристичного напрямку на розширення культурних 
інституцій Білоберізької сільської ОТГ. Пошук механізмів впливу на недостатній 
рівень у мешканців громади усвідомлення відповідальності за збереження та 
промоцію культурно-історичної спадщини своєї місцевості та розвитку культурних 
послуг через відсутність належного сучасного інформаційного забезпечення. 
Виховання патріотичних почуттів, гордості за наш край у сучасного й майбутнього 
поколінь. 

Реалізація проекту дасть можливість оптимізувати діяльність нових напрямів 
роботи закладу у сфері культурно-дозвільної роботи.  

а) фінансова сталість; 
Впровадження проекту передбачає значні витрати, які в подальшому 

виправдають себе, хоча не окупляться в короткі терміни, але забезпечать  економію 
 часу і людських ресурсів та гарантовано піднімуть рівень якості життя мешканців 
Білоберізької сільської ОТГ та інших категорій населення, що будуть відвідувати 
туристично-інформаційний центр «Писаний камінь». Крім того, на даний час витрати 
з місцевого бюджету Білоберізької ОТГ  на оплату праці завідуючого клубом та 
бібліотекаря  становлять біля  140 тисяч гривень на рік. Залучення вказаних 
працівників до роботи в туристично – інформаційному центрі в короткостроковій 
перспективі дозволить зменшити тягар витрат з місцевого бюджету на їх утримання, 
а в подальшому  і сприятиме отриманню додаткових коштів на покращення 
матеріально – технічної бази. 

б) інституційна сталість  
Результатом проекту буде створення нової інституції. Місце, в якому будуть 

зустрічатися люди, і таким чином забезпечуючи інституційну сталість проекту. 

в) політична сталість  

Проект є складовою частиною комплексного стратегічного плану розвитку 
Білоберізької сільської ОТГ, який був розроблений за широкою участю громадськості. 
Реалізація проекту відбуватиметься за участі різних організацій, що дозволить  по 
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новому глянути на можливості розвитку гірських територій, дасть стимул  в 
перспективі реалізовувати  інші проекти  розвиткутуристичної галузі, що позитивно 
позначиться на розвитку як Білоберізької сільської ОТГ та регіону в цілому. Крім того, 
реалізація даного проекту підвищить рівень довіри людей  до місцевої влади і 
покаже, що місцева влада дбає про розвиток не тільки центральної садиби чи 
центрів населених пунктів, а і віддалених присілків. 

 
 

2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

Бюджет проекту складає - 840 000 грн. Фінансування передбачається з 
сільського бюджету ОТГ в розмірі – 340 000 грн., з фонду конкурсу в розмірі 500 000 
грн.  

 


	Наступним етапом буде висвітлення проекту в засобах масової інформації, а також розміщення маршруту в інтернет ресурсах (офіційний сайт Білоберізької сільської ОТГ, сторінки Facebook, газета «Голос Верховини»,телерадіокомпанія «РАІ»,радіо «Гуцульська ...
	Бюджет проекту складає - 840 000 грн. Фінансування передбачається з сільського бюджету ОТГ в розмірі – 340 000 грн., з фонду конкурсу в розмірі 500 000 грн.


