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Жовківська міська громада – територіальна громада в Україні в Львівському районі 
Львівської області. Адміністративний центр – місто Жовква, площа громади – 454,4 км², 
населення – 34 667 жителів (2020). 

Місто Жовква, що є осередком розвитку туризму на Львівщині, будувалося за принципом 
«Ідеальних міст» і є одним з 200 таких збережених у Європі. Спочатку це було приватне 
місто-резиденція з фортецею і оборонними мурами, засноване коронним гетьманом 
Станіславом Жолкевським, потім – королівська резиденція Яна ІІІ Собеського. Жовква була 
центром торгівлі, а також розвитку мистецтва, філософії, релігії, книговидавництва. У 1994 
році у Жовкві створено Державний історико-архітектурний заповідник, під його охороною 
центральна частина, що охоплює площу майже 40 га, на ній розташовані приблизно 100 
пам'яток, з них 40 – національного значення. 

Серед громад-партнерів Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» Жовківська громада є однією з тих, 
що забезпечила найбільший приріст надходжень туристичного збору до бюджету міської 
ради, пропри те, що його вага у місцевих податках і зборах становить менше 1 %. У січні-
травні 2022 р. бюджет фактично отримав 15 685,00 грн надходжень, а у січні-травні 2021 р. 
такі надходження становили 3 411,00 грн. Водночас громада розглядає туристичний збір як 
важливий резерв надходжень місцевих податків і зборів. 

Ставки туристичного збору Жовківська міська рада встановила для внутрішнього 
туризму - 0,5, для в’їзного туризму - 1,0 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року). 

У Жовкві вперше в Україні створено Комунальне підприємство «Туристичний 
інформаційний центр». Комунальне підприємство Жовківської міської ради “Туристичний 
інформаційний центр” в м. Жовква було засноване 18 січня 2003 року згідно з рішенням 
Жовківської міської ради №4 “про створення комунального підприємства Жовківської 
міської ради “Туристичний інформаційний центр”.  
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Рис. Структура надходжень туристичного збору до бюджету Жовківської міської ради, 
1.06.2022 

 

Туристичний інформаційний центр виконує функції візит-центру міста, надає туристичну 
інформацію, проводить дослідження та моніторинг туристичного ринку, здійснює промоцію 
міста і його історико-культурної спадщини в ЗМІ та на інших рівнях, проводить екскурсії і 
розробляє туристичні маршрути. Крім того, Туристичний інформаційний центр за час свого 
існування реалізував близько 30 міжнародних проектів залучивши до бюджету 12,0 млн грн. 
Серед них: 

– мікропроєкт із залученням коштів ЄС, виконання якого дозволило зробити туристичне 
ознакування міста, здійснити реставрацію вежі, модернізувати туристично-інформаційний 
центр; 

– створення міжнародного шляху Яна Собеського від Любліна до Олеська та ін. 

На офіційному веб-сайті міської ради створено окрему сторінку КП «Туристичний 
інформаційний центр», де наведено коротку інформацію про підприємство та його контакти.   

Жовківська громада започаткувала практику постійної комунікації з підприємцями, які 
працюють сфері туризму, спрямовану на детінізацію ринку готельно-туристичних послуг. 
Представники міської ради ведуть інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо 
можливостей використання коштів туристичного збору, які громада може скерувати на 
проєкти соціально-економічного розвитку, щоб ставати ще успішнішою та привабливішою.  

Міською радою також ведеться реєстр туристичних об’єктів на території громади, 
інформація якого використовується усіма зацікавленими сторонами, що сприяють розвитку 
туризму у громаді.  

Жовківська міська рада активно працює в напрямку залучення усіх можливих резервів 
збільшення надходженню до місцевого бюджету і туристичний збір має чи не найбільший 
потенціал!  
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