
Ініціатівній групі з формування складу громадської ради 

з питань розвідку туризму у м. Миколаєві при департаменті 

економічного розвідку Миколаївської міської ради.

Я,Вадим Михайлович ЧОРНИИ, член громадської ради з питань розвідку туризму 
у м. Миколаїв при департаменті економічного розвідку Миколаївської міської ради та 
громадський діяч у галузі соціального та івент-туризму, пропоную розглянути мою 
кандидатуру на вакансію експерта у транскордонному проекті «Туризм,Спадщина та 
креатин» що реалізується Фондом розвідку Миколаєва за підтримки Оеог§іап Агіз апсі 
СиІіиге Сепіге. ТЬізІізі (ОЕ) за кошти Віаск 8еа ЄС ( ЗиЬзісІу Сопігасі N0. В8В 1130)

Для мене як фахівця с досвідом роботи у благодійної галузі та військової служби 
галузь розвитку громади «Туризм» стала відливаю вже близько 15 років, коли очолювана 
мною громадська асоціація «Морські збори» почала надавати допомогу членам організації 
з обмеженими можливостями.

Протягом тривалого часу від імені громадської спільноти довелось підіймати питання 
розвитку туристичної галузі у місті та області для людей з обмеженими можливостями, 
для даючи особистих практичних зусиль для втілення проектів та цікавих заходів 
туристичної спрямованості у регіоні.

У моєму доробку у сфері туризму - членство в Громадської ради з питань розвитку 
туризму у м. Миколаїв при департаменті економічного розвитку у 2017 р. та активне 
членство в ній від ГО «Морські Збори» протягом 2017-2019, 2019-2021 рр.

Як голова ГО «Морські Збори» та делегат від ГО «Об’єднання інвалідів Центрального 
району м. Миколаєва» обраний до складу Експертно-громадьської ради при виконкомі 
Миколаївської ради, під час роботи якої ініціював розгляд питання створення 
громадського автомобільного таксі для громадян з обмеженними можливостями ; 
розробку туристичних маршрутів для даної категорії громадян у Миколаївській області 
спільно з громадськими організаціями та об’єдненнями; відновлення розгляду питання 
про передачу недобудованого ракетного крейсеру «Україна» та створення там навчально- 
туристичного центру та музею.

Брав безпосередню участь у проведенні першого у місті туристичного пленеру 2017 
році. Активний член команди розробників ідеї проведення першого свята на воді 
«Миколаїв Кіуєг Резі» ( яке й надалі проводиться у Миколаєві щорічно з 2017 року (окрем 
2019-2020 в зв’язку з пандемією). Учасник розробці першого в історії Миколаєва розвідку 
туристичної галузі у місті, затвердженої рішенням міської ради від 14.03.2019 №51/4, та 
підготовці другої Програми на наступний період 2021-2023рр.

Окремим особистим досягненням та власним внеском у формування туристичної галузі 
міста як одного зі значних складників розвитку обласного центру вважаю ідею та 
розробку міських підземних порожнин з метою організації туристичних локацій у місті. 
Командну роботу з проведення робіт із забезпечення безпеки перебування майбутніх 
відвідувачів, отримання експертних висновків, підготовки пілотної екскурсії, яку було



проведено для жителів м. Миколаєва легендарними міськими підземеллями в історичному 
районі найстарішого в Україні Яхт-Клубу.

На при кінці, моє власне бачення організації роботи громадській раді з питань розвитку 
туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської 
ради заключается в об’єднанні зусиль усіх громадських та територіальних об’єднань, 
звичайних миколаївців та власті міста.

Як миколаївець у четвертому поколінні, бажаю, щоб про Миколаїв, його перлини, 
дізнались у всему Світі


