ДОВІДКА
ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ
«ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ В СФЕРІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ»
Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців «Всеукраїнська Федерація
роботодавців у сфері туризму України» (ФРТУ) – неурядова організація, що об’єднує тих, хто
створює робочі місця у туристичному, готельному та санаторно-курортному бізнесі. Створена
30 січня 2008 року та об’єдную більше 90 юридичних осіб (у зв’язку із анексією Криму та АТО
на территоії Донецької і Луганської областей статус деяких членів організації невизначено)
Основною метою діяльності ФРТУ є представлення та захист інтересів своїх членів для
створення високорентабельної туристичної, готельної та санаторно-курортної галузі,
покликаної забезпечити потреби внутрішнього і міжнародного туризму з урахуванням
особливостей природно-кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного і історикокультурного потенціалу України.
Серед основних завдань - здійснення різноманітних заходів для гармонійного входження
українського туристичного, готельного та санаторно-курортного бізнесу у загальносвітовий
ринок туристичних послуг, що відповідатимуть належному рівню комфортабельності для
туристів та відпочиваючих, впровадження системи світових стандартів обслуговування,
гарантій безпеки.
Основними напрямками роботи є:
•
•
•

сприяння створенню нових робочих місць;
створення умов для навчання та підвищення кваліфікації працівників галузі;
створення механізмів контролю якості, стимулювання поліпшення якості послуг у
галузі;
• створення сприятливого інвестиційного клімату;
• розробка всеукраїнських та регіональних галузевих програм і проектів в галузі
туризму;
• сприяння створенню умов для збалансованої чесної бізнес-конкуренції;
• підготовка та розробка проектів нормативно-правових актів у сфері туризму,
готельного та санаторно-курортного бізнесу, а також лобіювання їх прийняття
органами законодавчої та виконавчої влади;
• соціальний
діалог та взаємодія із органами державної влади та місцевого
самоврядування усіх рівнів, а також профспілками;
• співпраця із закордонними організаціями у сфері туризму, готельного та санаторнокурортного бізнесу.
Керівними органами Федерації є З’їзд Федерації. З’їзд скликається не менше одного разу на
рік.
З’їзд обирає членів Ради Федерація, яка є керівним органом у період між З’їздами. До складу
Ради входять Голова Ради Федерації, його Перший заступник та Заступник, інші члени, обрані
З’їздом.
Рада Федерації утворює Виконавчу дирекцію, яка є адміністративно-розпорядчим та
виконавчим органом, що здійсненює фінансову та господарську діяльність.
Роботою Дирекції керує Виконавчий директор, який призначається Радою Федерації

Схема структури ФРТУ
Всеукраїнська Федерація роботодавців у сфері туризму
(З’їзд, Рада Федерації, Презилент, Голова Ради, Виконавча дирекція)
↓
14 обласних організацій роботодавців у сфері туризму – члени ФРТУ
(обласні з’їзди/збори, Правління, Голови Правлінь, інш.)
↓
Підприємства туристичної та санаторно-курортної сфери –
члени облсних організацій роботодавців у сфері туризму
Федерація має офіс, який оснащено необхідним обланнанням та оргтехнікою. Кількість
постійних працівників – 3. У разі необхідності до реалізації певних проектів залучаються
волонтери з числа учасників обласних організацій роботодавців в сфері туризму - членів
Федерації та партнерських організацій Федерації.
Громадська та міжнародна діяльність
•

Грант з організаційного розвитку за підтримки ІСАР "ЄДНАННЯ"

Успішна реалізація протягом 2016 р. проекту за підтримки ІСАР "ЄДНАННЯ" організовано та
проведено семінар-тренінг з питань організаційного розвитку на тему: «Інструменти і
механізми впливу громадськості на формування політики в сфері туризму державного та
регіонального рівнів».
•

ФРТУ є учасником проекту East Invest

Проект ініційовано Єврокомісією та впроваджується EUROCHAMBRES у шести країнах
Східного партнерства (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна) – країнах,
що мають потенціал для розвитку взаємовигідного співробітництва та інвестиційних відносин
з Європейським Союзом.
Проект East Invest в Україні - регіональний проект, який спрямовано на покращення
інвестиційно-торговельної середовища, а саме на економічний розвиток Східного регіону
добросусідства, що діє в рамках Європейської ініціативи Східного партнерства.
У рамках проету представник ФРТУ взяв участь у конференцій (East Invest 2 Launching
Conference), яка відбулася у травні 2015 р. у Ризі (Латвія)
•

ФРТУ є активним учасником Платформи громадянського суспільства(ПГС ) Україна-ЄС

ПГС Україна–ЄС утворено відповідно до ст. 469–470 Угоди про асоціацію; вона є двостороннім
органом, що складається з представників громадянського суспільства України з однієї
сторони і членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) — з іншої.
18 грудня 2015 р. на Асамблеї української сторони ПГС Україна-ЄС Голову Ради ФРТУ
Т.Тимошенко було обрано координатором Робочої групи № 3 «Економічна співпраця, зона
вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» ПГС Україна-ЄС.
•

Представники ФРТУ беруть активну участь у діяльності Національної платформи
Форуму громадянського суспільства Східного партнертсва, в рамках роботи Робочої
групи 5 «Соціально-трудова політика та соціальний діалог»

•

Представники ФРТУ входять до складу консультативно-дорадчих органів – це участь у
роботі Експертної ради з питань туризму при Комітеті з питань сім'ї, молодіжної
політики, спорту та туризму Верховної Ради України та Координаційної ради з питань
туризму при Кабінеті Міністрів України.

