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       Громадської організація «Заводська 

районна організація ветеранів Авганістану 

(воінів-інтернаціоналістів) і АТО м. 

Миколаєва.  
 

Для нас як фахівців з досвідом військової служби питання соціального захісту 

ветеранів,інвалідів є одним з перших напрямків в роботі. А також у послужному списку галузь 

розвитку громади «Туризм» стала важливою вже близько 4 років, коли наша громадська 

організація «Заводська районна організація ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) і 

АТО» почала не тільки надавати допомогу ветеранам-військовикам, а й опікуватися 

спортивним та військово-патріотичним розвитком молоді, організацією її цікавого та 

змістовного відпочинку, подорожей  тощо. 

 

Протягом тривалого часу від імені громадської спільноти  довелось підіймати питання 

розвитку туристичної галузі у місті та області, докладаючи особистих практичних зусиль для 

втілення проектів та цікавих заходів туристичної спрямованості у регіоні. 
   У моєму доробку у  сфері туризму – членство в ініціативній групі по створенню 
Громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного 
розвитку у 2017 р. та активне членство в ній від ГО «Заводська районна організація ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) і АТО м. Миколаєва» протягом 2017-2019 рр.. У 2019 р. 
мене обрано головою цієї Громадської ради. 
 
 Як голова ГО «Заводська районна організація ветеранів Афганістану(воїнів-
інтернаціоналістів) і АТО м. Миколаєва» обраний до складу Експертно-громадської ради при 
виконкомі Миколаївської ради, під час роботи якої, зокрема ініціював розгляд питання 
створення контрольно-пропускного прикордонного пункту з допуску яхт та інших засобів 
судноплавства з туристичною метою безпосередньо у м. Миколаєві; відновлення розгляду 
питання про передачу недобудованого ракетного крейсеру «Україна» у власність громади м. 
Миколаєва та створення там навчально-туристичного центру; питання створення нових 
туристичних продуктів у Миколаївської області спільно з громадськими організаціями та 
об’єднаними територіальними громадами. 
 
 Брав безпосередню участь у проведенні першого у місті Туристичного плєнеру 2017 
(автор ідеї – О. Болдусєва). Є одним з розробників ідеї  проведення першого свята на воді 
«Миколаїв River Fest» (яке й надалі проводиться у Миколаєві щорічно з 2017 р.). Взяв активну 
участь у розробці першої в історії міста Програми розвитку туристичної галузі м. Миколаєва, 
затвердженої рішенням міської ради від 14.03.2019 № 51/4, та підготовці другої Програми на 
наступні роки ( до 2023 р). 
 
 Отримав важливий практичний досвід спілкування  у галузі та презентування  

 



турпродуктів  під час участі у  міжнародних виставках ТурЕКСПО 2018 (м. Львів) та UITT 2019 
(м. Київ).  

 

Окремим особистим досягненням та власним  внеском у формування  туристичної 

галузі міста  як одного зі значних складників розвитку обласного центру вважаю  

розробку міських підземних порожнин  з метою організації туристичних локацій у м. 

Миколаєві – командну роботу з проведення робіт із забезпечення безпеки перебування 

майбутніх відвідувачів, от 

 

 
 

                                                                                                                       

                                                                      

 

 

 

 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З повагою   

голова  організації                                                                                        О.КРЕЧУН  
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