
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
Громадської організації «Миколаївська обласна Федерація веслування на байдарках та каное» 

за період з червня 2015 року до серпня 2021 року

Федерація веслування на байдарках та каное було створено в 2002 році задля організації та 
проведення змагань, підприємців, що працюють в курортній зоні Коблеве. В 2014 році Федерація 
пройшла перереєстрацію та розширила свою діяльність на всю Миколаївську область, зокрема, на 
місто Миколаїв.

В курортних регіонах Федерація постійно веде роботу з упорядкування умов відпочинку, захищає 
інтереси підприємців у стосунках із владою, організовує наради, та інші заходи. Щороку члени 
Федерації влаштовують безкоштовний відпочинок для соціально незахищених верств населення 
та воїнів АТО.
В 2016-2019 роках Федерація спонсорувала «Дні Європи», що проводилися у місті Миколаєві, 
брала участь у роботі журі та надавала путівки на відпочинок переможцям.

В червні 2015 року Федерація разом з Регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської 
області провела всеукраїнський захід -  виїзне засідання Торгово-промислової палати України за 
участі делегацій всіх обласних та регіональних торгово-промислових палат.

В той же період було організовано представницький круглий стіл «Розвиток курорту. Сучасні 
виклики» за участі очільників Миколаївської ОДА, представників Мінекономрозвитку, Асоціації 
індустрії гостинності України, а також туроператорів та журналістів з 10 областей України.

Щороку Федерація або організовує або бере участь у інформаційно-рекламних заходах для 
засобів масової інформації, які висвітлюють можливості відпочинку в місті та області. Зокрема, в 
2016 році Федерація домоглася включення до маршруту «Експедиції блогерів-2016» міст 
Миколаєва та Очакова, а також Кінбурнської коси та забезпечида плідну роботу блогерів, яка 

Ч призвела до низки цікавих публікацій. В 2017 році учасники Федерації взяли участь у дводенному 
тренінгу та Київському воркшопі для туроператорів та ЗМІ, що були організовані Асоціацією 

. індустрії гостинності України. Федерація постійно бере участь у національних туристичних 
виставках, а в жовтні 2016 року разом із Миколаївською міською радою виступила 
співорганізатором експозиції міста Миколаєва на виставці «ТурЕКСПО-2016» та Львівському 
туристичному форумі. За участі Федерації було видано туристичний путівник «Місто Миколаїв». 
Члени Асоціації активно співпрацюють з місцевими ЗМІ та сприяють розповсюдженню інформації 
про місто й область у соціальних мережах.

Федерація завжди співпрацює з територіальними громадами, бере участь в роботі громадської 
ради з туризму при Миколаївській ОДА, висуває пропозиції щодо вдосконалення діяльності 
туристичної галузі.

Новим поштовхом для нашого розвитку стала участь у «Форумі майбутнього Миколаєва» та 
Стратегічної сесії в січні 2016 року, а також у наступних заходах в туристичній царині. У підсумку 
був створений перелік напрямків розвитку туризму в місті та пропозицій щодо співпраці з 
обласними структурами. Задля продовження цієї роботи та досягнення практичних результатів 
Федерація стала одним з ініціаторів створення ради з розвитку туризму при Миколаївському 
міськвиконкомі.
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