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1. Місія та завдання організації 

 

Миколаївська міська громадська організація «Фонд розвитку міста 

Миколаєва» (ФРММ) www.frgn.mk.ua - громадська неприбуткова 

(реєстр 0006) організація, створена 28.04.1995 р. 

Місія ФРММ: об’єднання та мобілізація зусиль і дій трьох секторів 

суспільства, направлених на економічний, політичний і культурний розвиток 

громад українського Причорномор’я (півдня України) на основі підтримки 

партнерства громади, влади та бізнесу та просування принципів 

демократичного врядування. 

 

Мета ФРММ: Єднання зусиль та ресурсів громадськості, влади та бізнесу 

для створення умов розвитку громади Миколаєва та громад сіл, селищ, міст 

півдня України на основі виконання цілей:  

1. Налагодження громадського діалогу з запровадження демократичного, 

доброчесного врядування та політик розбудови місцевих громад 

шляхом моніторингу/аналізу місцевої політики з наступним з 

наступним просуванням рекомендацій. 

2. Становлення громадських інститутів безпосереднього народовладдя 

(демократії участі), шляхом реформування місцевих нормативно-

правових актів (НПА) та їх ресурсної підтримки. 
 

2. Послуги, які надає організація 

 

Органам місцевого самоврядування та місцевої державної влади: 

 

 Аналітичні дослідження  та  напрацювання рекомендацій органам 

місцевого самоврядування  щодо ефективності політик на основі 

громадського діалогу та між секторного партнерства  у  сфері ЖКГ та 

інш. 

 Виявлення пріоритетних проблем розвитку місцевих громад та 

мобілізації ресурсів для їх вирішення. 

 Моніторинг та оцінка ефективності місцевих та цільових програм/ 

 

Громадянам та їх об’єднанням ( громадським організаціям, благодійним 

фондам, неформальним ініціативним групам, органам самоорганізації 

населення): 

 Первинна правова допомога громадянам для захисту прав споживачів 

муніципальних/адміністративних послуг, прав споживачів ЖК-послуг, 

громадянських та соціальних прав. 

 Ресурсна (методична, консультативна, грантова, коучингова) 

підтримка спроможності до адвокасі. 

http://www.frgn.mk.ua/


3. Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, 

конкретні факти). 

 Здійснено громадський моніторинг ефективності муніципальної 

послуги конкурсного відбору ЖЕКів у м. Миколаєві. Аналітичний 

документ:  http://www.frgn.mk.ua/wp-

content/uploads/2014/01/analitika3.pdf   .  

Результатом  компанії адвокасі з просування рекомендацій моніторингу: 

З одного боку, Миколаївською міською радою враховано пропозиції Фонду 

щодо   запровадження дієвого механізму контролю якості житлово-

комунальних послуг споживачами та їх представниками – органами 

самоорганізації населення (ОСН) та громадськими об’єднаннями. Зокрема ,  

Миколаївська міська рада №45/3 від 23.01 .2015 р. затверджено «Програма 

реформування та розвитку ЖКГ у м Миколаєві на 2015 -19 роки» 

http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=23534 ., що містить відповідні 

завдання та заходи. 

З іншого боку, Фонд оскаржив у Центральному районному суді м Миколаєва 

2- рішення миколаївського міськвиконкому від 17 04.204 р.  №343 та №344 

щодо тарифів  у ЖКГ м Миколаєва. Рішення суду на  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42624623. 

 

 

 Фонд створив дієву систему підвищення спроможності місцевих 

активістів об’єднань громадян м. Миколаєва до адвокаційних дій . Ії 

складовими є консультативна методична навчальна, грантова та коуч-

підтримка  адвокаційної спроможності різних форм самоорганізації 

членів громад сіл, селищ міст Миколаївської області. А саме : 

- На базі офісу Фонду з липня 2014 р діє приймальня мережі 

«Української Гельсінської спілки прав людини (УГСПЛ) 

http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2, де отримають правову допомогу 

городяни, зокрема внутрішні переселенці з питань інтеграції у місцеву 

громаду та захисту соціальних прав. 

-  Проведено один триденний,  три дводенних та два одноденних 

семінарів-тренінгів у «Школі громадянської дії» з питань створення, 

організаційного розвитку, залучення фінансування для адвокасі - діяльності 

різних форм самоорганізації у сфері прав споживачів послуг у сфері ЖКГ 

/благоустрою і врахування інтересів громад мікрорайонів при 

формуванні/реалізації місцевих програм соціально-економічного розвитку, 

прозорості та відкритості бюджетного процесу на місцевому рівні. 

- Засновано «Школа розвитку сільської громади. Проведено 

чотирьох/денне навчання для сільських голів та сільських активістів  ( з 

питань виживання сіл в умовах реформ на основі розвитку форм 

безпосереднього народовладдя, зокрема ОСН. 

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/analitika3.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/analitika3.pdf
http://ngik.gorsovet.mk.ua/ru/showdoc/?doc=23534
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42624623
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2


Розроблено практичні посібники: 

- Методичний посібник «Про місцеві бюджети-людською мовою» 

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/12/bro.pdf  

- Кейс-посібник «Розвиток спроможності недержавних організацій в 

захисті прав споживачів ЖК -послуг». http://www.frgn.mk.ua/wp-

content/uploads/2014/11/tex%20bukl.pdf . 

 

 

За результатами конкурсу мікро-грантів «Мікрогранти для представницької 

(адвокаційної) діяльності ОСН у селах і містах Миколаївщини» -2014 р. при 

фінансової підтримці МФ «Відродження» та  Фонду підтримано  чотири 

адвокаційних проектів ОСН з м. Миколаєва, м. Вознесенська та м Снігурівка 

Миколаївської області. Основні результати грантерів: 

 

ОСН «Перлина гаю» (м Вознесенськ) Грант - 9 000 грн. добився 

прийняття 2-х рішень вознесенської міськради». А саме: на 66 сесії 6 

скликання від 26 грудня 2014 року було прийнято позитивне рішення, щодо 

якісного водо забезпечення населення мікрорайону «Пряме». За 

результатами розгляду місцевої ініціативи було прийнято рішення «Про 

затвердження змін до Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства м. Вознесенська на 2011-2014 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 04.02.2011 №23 (зі змінами та доповненнями)» де з 

місцевого бюджету на 2015 р. було виділено 126 тис. грн. на буріння 

експлуатаційної свердловини для водо забезпечення мр. Пряме в м. 

Вознесенську. Також ініціатива «ОСН «Перлина гаю» щодо створення умов 

для цікавого та змістовного дозвілля молоді шляхом придбання музичної 

апаратури вартістю 10 000 грн. для районного будинку культури передане на 

розгляд міської ради та має позитивну рецензію відділу культури та 

депутатів та запропоноване до ухвалення найближчим часом в рамках 

затвердження бюджету міста на 2015 рік.. Докладніше на 

http://frgn.mk.ua/?p=7021#more-7021 
 

 

ОСН «Лідер» (м. Вознесенськ). Грант – 8 200 грн. Ініціював 

запровадження у м Вознесенськ досвіду м Києва з запровадження дієвого 

механізму громадського контролю благоустрою міста на основі «Положення 

про громадських інспекторів благоустрою міста ..». Представника ОСН 

рішенням міськвиконкому від 19 січня 2015 включено до складу 

адміністративної комісії. Докладніше  на http://frgn.mk.ua/?p=7017#more-7017 

 

 

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/12/bro.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/11/tex%20bukl.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/11/tex%20bukl.pdf
http://frgn.mk.ua/?p=7021#more-7021
http://frgn.mk.ua/?p=7017#more-7017


ОСН «Ялти» (м.  Миколаїв) . Грант – 9000 грн. ОСН «Ялти»( м Миколаїв)  

Прошов процедуру процесу делегування повноважень Миколаївської міської 

ради. Отримав негативну відповідь юридичного департаменту  

миколаївського міськвиконкому. Після чого розпочав альтернативний 

варіант компанії адвокасі -  започаткував супровід для членів громади ОСН 

процедуру розірвання договору з перевізником ТПВ  та укладення договору  

з ОСН Ялти на здійснення послуги управління ТПВ в мікрорайоні «Ялти» та 

абонування громадян для здійснення вивезення ТПВ та складання протоколів 

по ст.152 і ст.154 кодексу України. Таким чином буде захищено прав 

мешканців на якісну послугу благоустрою.  

 

ОСН «Кленове» (м.  Снігурівка). Грант - 7965,00 грн. розпочав 

адвокаційну компанію з метою врахування інтересів громади депресивного 

мікрорайону щодо при формуванні та реалізації місцевої програм соціально-

економічного розвитку та бюджету міста. Зокрема створенні замість руїн 

котельної зеленого парку відпочинку.. За ініціативою ОСН «Кленове» 

розроблено відповідні зміни у «Програму соціально-економічного розвитку м 

Снігурівка». Очищено майданчик від руїн, встановлено контейнери для 

сміття та заплановано серія весняних суботників. 

 

 

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, 

команда 

Згідно зі Статутом діє правління (9 особи), ревізійна комісія (3 особи) та 

виконавчий директор.  

Представницькі органи Фонду : 
Правління приймає рішення з затвердження стратегії організації, розробки 

програм та проектів, моніторингу та оцінки результатів діяльності, 

затвердження результатів конкурсів Фонду (конкурсів набору у «Школи  

громадянської дії» «Школи розвитку громади села  (Школи виживання села», 

конкурсів грантів та коуч-підтримки проектів та компаній випускників шкіл)   

Члени правління: 9 осіб (інформація конфіденційна зг. ЗУ «Про захист 

персональних даних»).  

Голова правління обирається правлінням. Він є головною особою що 

підписує фінансові та аналітичні документи а також публічні документи. 

Голова правління призначає директора. 

Михайло Золотухін – голова правління Фонду. 

Також правлінням можуть створюватися тимчасові конкурсні комісії, 

експертні групи за темами програм та проектів. 

Ревізійна комісія - Моніторинг фінансів та майна Фонду.  

 

 



Офіс Фонду:  

Директор Фонду є керівником офісу Фонду та координатором програм та 

проектів Фонду. Заступник директора Фонду - директор РЦ. Керівники 

проекту підзвітні директору та голові правління 

Михайло Золотухін - в.о. директора Фонду. 

Штатні працівники Фонду: 3 штатних фахівців (директор, бухгалтер, 

заступник директора  - директор РЦ ,  офіс грант-менеджер). 

Працівники за контрактною основою – 4 особи 

(інформація конфіденційна зг. ЗУ «Про захист персональних даних»).  

 

5. Основні проекти виконані за 2014 рік . 

1.02.13 -31.01.14 р. – «Покращення (удосконалення) діяльності органів 

самоорганізації населення (ОСН) у селах і містах Миколаївщини» при 

підтримці  МФ «Відродження» Сторінка проекту на 

http://frgn.mk.ua/?page_id=5128  ; 

1.08.2013 р – 31.01.2014 «Впровадження  моделі  «Діємо разом» (Відкрите 

місто) на прикладі  м. Миколаєва при підтримці  Фонду «Східна Європа» за 

кошти Фонда Ч.С Мотта. Сторінка проекту на 

http://frgn.mk.ua/?page_id=6091  

 1.09.2013 р – 31.05.2014 р.  Громадський моніторинг ефективності 

муніципальної послуги конкурсного відбору ЖЕКів при підтримці  МФ 

«Відродження» Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=6081 ; 

 

-  01.10.14-31.09.15 р. – «Місцеві бюджети під контроль громад». 

Донор - NED . Вже створено методичний посібник «Про місцеві бюджети-

людською мовою» http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/12/bro.pdf, 

за яким у грудні 2014 р. пройшло триденне навчання 38 представників 

об’єднань громадян м. Миколаєва. Вони розробили та подали на грантовий 

конкурс Фонду 15 адвокаційних проектів. З них 5 отримало грантову 

підтримку а 10  консультативну підтримку Фонду та медіа – підтримку від  

газети «Вечерний Николаев». Таким чином сформовано платформа ресурсної 

підтримки мережі місцевих об’єднань громадян, що стануть дієвими 

учасниками проекту та потенційних учасників коаліції «За прозорі місцеві 

бюджети». Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=6837; 

 

1.03.14 -28.02.15 р. – «Покращення представницької діяльності ОСН у селах і 

містах Миколаївщини» при підтримці МФ «Відродження». Сторінка проекту 

http://frgn.mk.ua/?page_id=6348 ; 

 

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%20ua.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%20ua.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%20ua.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%20ua.doc
http://frgn.mk.ua/?page_id=5128
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20Act%20nov%20ua.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20Act%20nov%20ua.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20Act%20nov%20ua.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20Act%20nov%20ua.doc
http://frgn.mk.ua/?page_id=6091
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20GKH%20ua.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20GKH%20ua.doc
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/01/ua/Proekt%20GKH%20ua.doc
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 01.09.2014 – 01.07.15 р.  - «Розвиток демократії участі у селах 

Миколаївщини» при підтримці Фонду розвитку ЗМІ посольства США. 

Сторінка проекту http://frgn.mk.ua/?p=6712; 

 

1.07.2017 – 20-04.15 – «Розвиток спроможності НДО Миколаївщини» при 

підтримці Фонду  розвитку ЗМІ посольства США. Сторінка проекту на 

http://frgn.mk.ua/?page_id=6581. 

 

6. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи) 

Фонд з 1.02.2013 р.  є учасником міжрегіональної мережі «Ресурсних 

центрів ОСН» при методичної підтримки ВГО «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення та фінансової МФ «Відродження» . 

Фонд з жовтня 2014 р. є учасником коаліції «За прозорі місцеві 

бюджети»  при координації  Одеської обласної організації КВУ та 

«Transparency International Україна». Детальніше на http://frgn.mk.ua/?p=6973. 

Фонду з липня 2014 р входить мережі приймалень «Української 

Гельсінської спілки прав людини (УГСПЛ) 

http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2, 
 

 

7. Інформація про донорів 

МФ «Відродження». 

Орловський Олексій – директор програмної ініціативи «Демократична 

практика»», тел. +380 (44) 461 95 00, факс. +380 (44) 486 01 66, e-mail:  

orlovsky@irf.kiev.ua , офіс: м. Київ, пров. Бехтерєвський, 13-a, кім. 14. 

 

Фонд «Євразія»/ Фонд Східна Європаwww.eef.org.ua. Юрій Піскалюк , 

Ольга Рачинська Фонд Східна Європа Бізнес-центр Lucky.Net, 3 поверх 

вул. Велика Васильківська 55,Київ, 03680 Україна 

Тел./факс: (38044) 2003824, 25, 26 e-mail: morozova@eurasia.kiev.ua  

www.eef.org.ua 

 

Фонд розвитку ЗМІ Посольства США   

Сергій Решетов. Тел/Факс : 044 521 51 55 Kyiv, Democracy Grants" 

 e-mail:  :  KyivDemGrants@state.gov 

Національний  фонд підтримки демократії (NED). Йоана Рогожинська  - 

Координатор програм Росія , Україна  Вашингтон США, (202) 293-90-72   

 

 

 

http://frgn.mk.ua/?p=6712
http://frgn.mk.ua/?page_id=6581
http://frgn.mk.ua/?p=6973
http://helsinki.org.ua/index.php?r=1.3.2
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http://www.eef.org.ua/
../../../../../%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5/%D0%9C%D0%A4%D0%92/�������/UNITER/Prekt%20uniter%20GKH%2012/��%20��������/Dodatki/www.eef.org.ua


 

8. Фінансова частина Фінансовий звіт Фонду за 2014р на 

http://frgn.mk.ua/?p=7167 

 

 

 

9. Фінансові показники організації (адміністративні та проектні витрати) 

 

ДОХОДИ тис. грн 2014 р. 

Залишок цільового фінансування на січна звітного року  64,54 

Надходження (гранти від міжнародних організацій  512,93 

Пасивні доходи  37,38 

Разом (без урахування залишку цільового фінансування 

на початок року) 

      550,29 

ВИТРАТИ тис. грн 2014р 

Програмні витрати, всього: 248,18 

Бюджет конкурсу малих грантів в 2014р 35,00 

Витрати на реалізацію проектів ФРГН 213,18 

Адміністративні витрати, всього 155,59 

Оплата труда (нарахована) 56,53 

Єдиний соціальний внесок 22,82 

Інтернет, хостінг 4,43 

Знос основних фондів 3,91 

Собівартість реалізованої валюти 52,11 

Закупівля обладнання  9,85 

Банківські витрати  1,8 

Канцелярські товари для офісу, поштові витрати 4,14 

Разом 403,77 
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10. Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, 

електронна пошта) 

 

Місце знаходження: м. Миколаїв, вул. Севастопольська , будинок 15/ 3. 

(власне офісне приміщення - окрема будівля 50 м
2
 у центрі міста); 

Контактні дані: Тел/факс (0512) 47-38-79, тел (0512) 47-34-79, (067) 512-16-

32 

E-mail: frgn@ukrpost.ua, fondnikol@gmail.com ; 

Сайт: www.frgn.mk.ua ; 

Cторінки у соціальних медіа: 

https://www.facebook.com/fondrazvitia?sk=wall 

https://plus.google.com/u/0/117226400839967671417/posts 

https://plus.google.com/photos/117226400839967671417/albums?banner=pwa 

https://twitter.com/FDN_frgn 

https://www.youtube.com/channel/UCOMr1lrfk62JT8ovZlBe6eg/videos 
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