
МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

04 листопада  2021                                                                                 № 362р

Про затвердження складу громадської ради
з питань розвитку туризму  у  м. Миколаєві 
при департаменті   економічного   розвитку 
Миколаївської міської  ради

З метою забезпечення права громадян на участь у вирішенні питань 
місцевого значення, створення сприятливих умов для подальшого розвитку 
громадянського суспільства м. Миколаєва, на підставі протоколу лічильної 
комісії про голосування та результати підрахунку голосів від 18.10.2021, 
протоколу установчих зборів з формування складу громадської ради з питань 
розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку 
Миколаївської міської ради від 18.10.2021, відповідно до рішення виконкому 
міської ради від 26.10.2016 № 935 «Про створення і організацію діяльності 
громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради», 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.04.2019 № 353), керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити склад громадської ради з питань розвитку туризму у 
м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської 
ради (додається).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
 
Перший заступник
міського голови                                                                                 В.ЛУКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 04 листопада 2021

№ 362р  

 
Склад



2

громадської ради з питань розвитку туризму м. Миколаєва при 
департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради

 
Волчецький
Руслан Володимирович

- ГО «Молодіжний туристсько-краєзнавчий 
клуб «Святий Миколай»

Кречун 
Олег Митрофанович

- ГО «Заводська районна організація ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) і АТО 
м.Миколаєва»

Мірошник
Сергій Петрович

- ГО «Яхт-клуб СТРІЛКА»

Скляр 
Олександр Анатолійович

- ГО «Миколаївська обласна федерація 
веслування на байдарках та каное»

Цюра 
Олексій Сергійович

- ГО «Товариство рятування на водах 
Миколаївської області»

Чичкалюк
Тетяна Олександрівна  

- ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу в 
Миколаївській області»

Чорний
Вадим Михайлович 

- Миколаївська обласна громадська        
асоціація «Морські збори»

Шутяк
Юрій Олександрович

- ГО «Миколаївська обласна організація 
Товариства сприяння обороні України»

Щепанов
Денис Юрійович

- ГО «Миколаївський клуб мандрівників»

   ______________________________________________________________________________


