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Додаток № 4

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського суспільства

ГО «Яхт-клуб «СТРІЛКА», 
за 2020 - 2021 роки.

1. Назва ІГС - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЯХТ-КЛУБ СТРІЛКА».
2. Скорочена назва ІГС -Т О  «Яхт-клуб СТРІЛКА».
3. Дані про легалізацію ІГС Ідентифікаційний код 43832145
4. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти)

ГО «Яхт-клуб «СТРІЛКА» м Миколаїв, вул. Паркова, дім 26.
Тел. +380509990044. Міго5ЬпукЗР@ дтаіІ.сот г

5. Мета та напрями діяльності
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЯХТ-КЛУБ СТРІЛКА» (далі - Організація) є 

добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для провадження і координації 
діяльності членів у справі сприянняфозвитку вітрильного спорту, задоволення та захисту 
законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів 
та/або інших осіб.

Головною метою Організації*©:-'-провадження і координація діяльності членів 
Організації у справі сприяння розвитку та популяризації вітрильництва і вітрильного 
спорту, а також інших видів водного спорту, задоволення та захист законних .соціальних, 
економічних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є: '
3.2.1. Сприяння розвитку і популяризації вітрильного спорту, зростанні його рівня і 

' масовості, консолідація зусиль громадян , зацікавлених у піднесенні вітрильного спорту.
3.2.2. Організація і проведення вітрильних регат і спортивних плавань під вітрилом, 

участь у регатах, змаганнях та;в далеких морських походах, у тому числи міжнародних.
3.2.3. Спортивно масова робота серед молоді з метою залучення її до занять 

вітрильним спортом..
3.2.4. Сприяння у підготовці членів Організації до участі у спортивних змаганнях з 

вітрильного спорту.
3.2.5. Формування збірних команд Миколаївської області для участі у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
г 3.2.6. Сприяння удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих 
спортсменів, тренерів, суддів та їх резерву з членів Організації, з метою успішного виступу 
українських спортсменів на різноманітних змаганнях.

3.2.7. Участь у розробці і реалізації перспективних планів, програм розвитку 
вітрильного спорту в Миколаївській області.

3.2.8. Участь в реалізації Державної програми розвитку фізичної культури і спорту.
3.2.9. Пропаганда здорового способу життя шляхом популяризації вітрильного 

спорту через сприяння залучення ̂ громадян до тренувального процесу, орієнтацію на 
досягнення певних спортивних результатів.

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах 
виконавчої влади

Командор ГО «Яхт-клуб Стрілка» Сергій МІРОШНИК - Член експертно- 
громадської ради при виконавчому комітету Миколаївської міської ради
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7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги,. реалізовані проекти, 
виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої 
влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та 
реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування 
про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) із зазначенням 
посилань, які підтверджують проведення перелічених заходів, реалізацію проектів 
тощо.
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Ініційована та проведена в присутності Голови міськради 07.11.2020 
року урочиста передача у власн ість 15-ти спортивних яхт та одного 
суддівського катера Громадській організації ГО «Яхт-клуб «СТРІЛКА» від 
Профспілкового комітету Миколаївського суднобудівного заводу.

Розроблений та затвердженій календар змагань крейсерсько 
перегонових яхт Миколаївської федерації вітрильного спорту ВФУ на сезон 
навігації 2021-го року.

Проведені регати:
22-23.05.2021 р. -  Відкриття сезону - Кубок «КРЕДО»
19-20.06.2021 р. -  Кубок «Ольшанского»
26-28.06.2021 р. -  Екологічна регата - Кубок Кінбурнської коси.
03-04.07.2021 р. -  Регата до дня ВМС/ЗС України.
17- 18.07.2021 р. -  Кубок капітанів імені А.В. Дегтяря.
24-25.07.2021 р. -  Кубок імені Н.Н. Кузьміна. г-
07-08.08.2021 р. -  Кубок імені Є.М. Голикова.
21-24.08.2021 р. -  Кубок Ю.И. Макарова.
11-12.09.2021 р. -  Регата до дня міста Миколаєва Регата «Вітрила Ротарі».
18- 19.09.2021 р. -  Янтарна регата.

Подані письм ові пропозиції Голові міськради:
Про створення робочої групи для розробки положення про муніципальний 
яхт-клуб.
Про організацію пасажирського прикордонного пункту пропуску у місті.

Командор ГО «Яхт-клуб Стрілка» ■єргій МІРОШНИК 
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