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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства за 1994 - 2021 рік
1. Назва ІГС -  ГО Миколаївський клуб мандрівників
2. Скорочена назва ІГС- Миколаївський клуб мандрівників
3. Дані про легалізацію ІГС Організація включена до Реєстру неприбуткових установ та

організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС № 1614044600666 від '
23.12.2016.
4. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти) Місто Миколаїв, вулиця Дунаєва 
, 39 тел.(068) 589 8068, е-щаіі й1іпУШ@атаі1.сот

5. Мета та напрями діяльності -  Розвиток туризму, пропаганда здорового способу життя, 
екологічна освіта

6 .Досвід роботи у  консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади -  
постійний учасник ради з питань розвитку туризму Миколаївської ОДА, громадської'ради з 

, питань Розвитку туризму м.Миколаєва.
7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, 

друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обгрунтованих 
пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики 
у відповідній сфері ч

ГО «Миколаївський клуб мандрівників», створений на базі профспілкового клубу туристів, 
займається розвитком туризму вже 25 років. Клуб поєднує в собі любителів спортивного, 
активного туризму, прихильників здорового способу життя та дбайливого ставлення до 
природи. Громадська організація має в своєму арсеналі багатовіковий досвід, невелику 
кількість спорядження і обладнання для організації та прийому міжнародних та 
всеукраїнських змагань зі спортивного туризму, походів, активного відпочинку, змагань, 
зборів, дитячих програм та ін.

Неодноразово ГО «Миколаївський клуб мандрівників» отримував гранти та фінансову 
допомогу від корпусу миру СІЛА, посольства Канади, управління екології, Обласної 
державної адміністрації.

Саме клуб мандрівників став засновником змагань біля міста Южноукраїнськ «Пам’яті 
товариша» (в 2019 р. був 45 юбілей змагань), а пізніше і фестивалю Ехігете Епе§гу Тезі

Серед щорічних заходів клубу -  проведення екологічної програми для дітей та молоді 
«Екологічна стежка», що проводиться за підраі^ШЯ-спартаменту ЖКГ м.Миколаєва

У 2020 році за підтримки Миколаі’д д а с ^ г ^ і^ ^ А і^ б о м  був проведений туристичний 
рекламно-інформаційний тур по Ми колашсі^^-.о.бдасЖ ч \\-

Філій в.м.Голова ГО «Миколаївський клуб 
Мандрівників


