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1. Місія та завдання організації

Громадська  організація  «Фонд  розвитку  міста  Миколаєва»  (ФРММ)
www.frgn.mk.ua -  громадська  неприбуткова  (реєстр  0032)  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,  захист  прав  споживачів
муніципальних/адміністративних послуг, прав споживачів ЖК-послуг,
громадянських та соціальних прав;

 Ресурсна (методична, консультативна, грантова, коучингова)
підтримка спроможності до адвокасі.



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

3.1. Моніторингова та адвокаційна діяльність Фонду та ресурсна 
( навчальна, коуч і грантова) підтримка місцевих громадянських груп у сфері 
ефективності і прозорості місцевих бюджетів на Миколаївщині.

3.1.1. Результатом компанії адвокасі з просування рекомендацій досліджень 
«Доброчесні муніципальні послуги у ЖКГ м. Миколаєва» (2015р)
http  ://  frgn  .  mk  .  ua  /?  p  =7382
.
Презентація «Аналітичне дослідження».
Презентація «Оцінка ефективності бюджетних програм» 

та «Виклики реформування місцевого бюджету м. Миколаєва (виконання 
бюджетного законодавства виконавчими органами Миколаївської міської ради
в частині реалізації державної стратегії реформування місцевих бюджетів)». 
(2016р) Текст дослідження на http://www.frgn.mk.ua/wp-
content/uploads/2016/05/analit%20buget%2016.PDF є:

(1)  Відміна миколаївськім міським головою у січні 2016 р тендеру з
обслуговання  зелених  насаджень  у  м  Миколаєві.  Докладніше  у  статті
«Николаевское  «Партнерство  за  прозрачные  местные  бюджеты»  добились
отмены  тендера  на  обслуживание  и  уход  за  зелеными  насаждениями  г.
Николаева 2016» на http://frgn.mk.ua/?p=8000

Так  переконливими аргументами для  представників  органів  місцевого
самоврядування  та  городян  щодо  нагальності  запровадження  дієвих
механізмів/інструментів  доброчесного,  прозорого  бюджету  м.  Миколаєва
стали висновки громадського моніторингу та оцінки ефективності виконання
місцевої «Програми реформування та розвитку ЖКГ м Миколаєва на 2010-14
р»  а  також  пов’язаних  з  нею  бюджетних  програм,  виявили  неефективне
використання  коштів  громади  та  невідповідність  пакетів  результативнив
показників  бюджетних  і  цільової  програми.  Утримання  1  га  зелених
насаджень  м.  Миколаєва  виявилось  в  6-7  дорожче  ніж  у  Києві  та  інших
містах  України  (інфографіка  на  http://frgn.mk.ua/wp-
content/uploads/2015/06/Untitled-Infographic-2.jpeg ). 

Таким чином, нового миколаївського міського голову переконали 
висновки громадського моніторингу, що співпали з висновками Державної 
фінансової інспекції у Миколаївської області, що провела за ініціативою 
ФРММ відповідний фінансовий аудит виконання бюджетної програми 
благоустрою м Миколаєва за 2013 - 14 роки та 9 місяців 2015 р. 
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2016/10/Visnovok%20DFI.pdf
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(2) Відміна миколаївською  міською  радою  11  серпня  2016  р.  свого
січневого рішення 2016 р., яке фактично закрило оперативний доступ городян
на офіційному сайті міськради до паспортів бюджетних програм зі звітами
про їх виконання. 
Так миколаївська міська рада 11 серпня 2016 р.  зобов'язала свої  виконавчі
органи щоквартально вносити зміни до затвердженого паспортів бюджетних
програм (січнева норма міськради №2 /  2 містила норму один раз в рік--в
грудні  2016  року).  Цим  рішенням  знову  став  можливим  оперативний
громадський  моніторинг  ефективності  витрачання  бюджетних  коштів,  і
оцінки ефективності роботи і головних розпорядників. Докладніше у статті
«Органи місцевого самоврядування  м.  Миколаєва  почули громадськість  та
зробили  важливі  кроки  до  доброчесного  і  ефективного  бюджету»
http://frgn.mk.ua/?p=8348 .

Загалом у 2016 р.  у миколаївського міського з’явилась політична воля
голови  щодо  виконання  рішень  міськради  та  законодавства  України,  що
забезпечують  відкритість  та  прозорість  бюджетного  процессу  та  процессу
соціально-економічного розвитку. А саме - за рекомендаціями моніторинових
досліджень Фонду и Партнерства:

По-перше,  Виконавчий комітет миколаївської міської ради в перше в
історії міста розмістив на офіційному сайті міськради паспорти бюджетних
програм  майже  всіх  розпорядників  бюджетних  коштів  за  виключенням
Департаменту  ЖКГ  Миколаївської  міської  ради.  Посилання  на  розділу
«Бюджет  міста»  офіційного  сайту  міськради
http://mkrada.gov.ua/content/pasporti-byudzhetnih-program.html;

По-друге, Проекти бюджету на 2016 р з січня 2016 р розглядаються на
засіданнях постійних депутатських комісіях миколаївської міської за участю
місцевих  ЗМІ,  городян  та  прямою   трансляцією  на  офіційному  сайті
міськради.  Приклади  відповідних  публікацій  у  місцевих  ЗМІ:
http://nikvesti.com/news/politics/82111,  https://novosti-
n.org/news/read/102594.html ;

По-третє,  Депутати  миколаївської  міської  ради  заставили
відповідальних  виконавців  бюджетних  програм  привести  у  відповідність
бюджетні  програми у сфері  бюджету розвитку. Витрати бюджету розвитку
були затверджено міською радою лише у квітні 2016. Посилання на рішення
міськради  на  https://mkrada.gov.ua/documents/24369.html ;  Миколаївська
міська рада внесла зміні у Програму розвитку та реформування ЖКГ на 2015-
19 роки. Реліз на http://frgn.mk.ua/?p=8113. 

Також виконавчий комітет миколаївською міської Ради вперше виконав
вимоги  законодавства  України  та  замість  Програм  соціально-економічного
розвитку  на  чотири  роки  приступив  до  розробці  «Програми  соціально-
економічного  розвитку  на  2017  рік»..  Про  розробку  проекту  Програми
економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік ;
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3.1.2. Ресурсна підтримка моніторингової та адвокаційної діяльності 
місцевих громадських груп у сфері прозорості та ефективності місцевих 
бюджетів.

Організації  громадянського  суспільства  у  Миколаєві,  Вознесенську,
Первомайську,  селах  Добре  Баштанського  району,  Покровка  Очаківського
району  створили  7  партнерств.  Як  приклад,  ГО  «Вознесенська  асоціація
розвитку  місцевої  демократії»  підписала  договори  про  співпрацю  з  6-ю
місцевими організаціями громадянського суспільства.

Згідно розроблених стратегій 7 партнерств провели: 7 моніторингових
досліджень  і  адвокаційних  компаній  з  просування  ефективності  та
відкритості  бюджетного  процесу  міст  Миколаєва,  Вознесенська,
Первомайська сіл Баштанського та Очаківського районів.

Всі стали учасниками  «Партнерства за прозорі місцеві бюджети». 
Підсумкова стаття на http://frgn.mk.ua/?p=8769.

Досягнення компаній адвокасі  грантерів  конкурсу ФРММ на тему:
«Солідарні  дії  об’єднань  громадян  та  місцевого  бізнесу  для  ефективних
бюджетів Миколаївщини -2016» :

Громада м. Вознесенську
1. Результатом  роботи  ГО  «Вознесенська  асоціація  розвитку

місцевої демократії» (ГО ВАРМД) стане аудиторська перевірка виконавчих
органів Вознесенської міської ради. Перевірку Державна фінансова інспекція
України в Миколаївській області розпочне вже в першому кварталі 2017 року.
У той же час на виконання рекомендацій попередніх аудитів ДФІ України в
Миколаївській області, що збіглися з висновками моніторингових досліджень
«Фонду розвитку м. Миколаєва» і громадської організації «Асоціація юристів
«Правозахист», Миколаївський міський голова скасував два тендери. 

У  ході  моніторингу  ГО  ВАРМД  виявлено  факти  погашення
заборгованості  комунальних підприємств  за  енергоносії  за  рахунок коштів
місцевого бюджету (1 млн. 300 тис. грн.); використання коштів Статутного
фонду КП «Санітарна очистка міста» на виконання робіт, не передбачених
статутом цього підприємства на  загальну  суму майже 2,5  млн.  грн.  Також
стало  відомо,  що  заступники  міського  голови,  начальники  управлінь  та
відділів встановили собі премії в розмірі 170-195%, а міське відділення МЧС
отримало  подвійне  (із  державного та  місцевого бюджетів)  фінансування  в
сумі  43,2  тис.  грн.  на  придбання  спецодягу. Завдяки  зверненням  ВАРМД
знято  грифи  «Для  службового  користування»  ще  з  4-х  матеріалів
Генерального  плану  м.  Вознесенська.  Пост-реліз  моніторингу  на
http://frgn.mk.ua/?p=8390 . Підсумковий на http://frgn.mk.ua/?p=8693. 

http://frgn.mk.ua/?p=8693
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2. Результатом роботи вознесенського ОСН «Перлина гаю» стало
оновлення інформації на сайті міськради. А надходження від пайових внесків
у Вознесенську збільшилася в 2016 р в 2 рази. Реліз на  http://frgn.mk.ua/?
p=8673. Моніторинг виявив, що  у вересні 2016 року бюджет недоотримав від
платників  податків  майже  9  тис.  грн.. Розподіл  коштів  від  пайової  участі
ведеться не кожен рік і не в повному обсязі. «Зокрема в 2013-2014 та  2016
роках коштів не надходило. А процедура у місті відсутня. 
Пост-реліз моніторингу на http://frgn.mk.ua/?p=8383 

Загалом, наслідком згаданих 2-х проектів стало те, що м. Вознесенськ у
грудні  2016  року  визнано  одним  з  лідерів  по  індексу  прозорості  і  участі
городян серед 31 міст України. Це підтвердили результати моніторингуі, що
провів Партнерство за прозорі місцеві бюджети при координації одеської ГО
ВНО «Комітет виборців України. 

Громада м. Первомайську

3. За  пропозицією  моніторингів  БФ  «Сарока»  (м  Первомайськ)
http://frgn.mk.ua/?p=8639 комісія  Миколаївської  ОДА  перевірила  та
адміністративно  покарала  чиновників  місцевого  управління  освіти  за
виявлені порушення. Також органами поліції відкритті кримінальні справи. В
Первомайську за рекомендаціями моніторингів у 2017 році буде впроваджена
е- система прозорий бюджет (Продукт ГО «Ейдос).

Вявлено,  що  з  11  загальноосвітніх  шкіл  Первомайська  2  не  мають
благодійного фонду школи, а у всіх школах відсутні фонди класів. Фінансова
документація зазвичай ведеться батьками, що є корупціогенним фактором. 

Реліз підсумкового круглого столу  на  http://frgn.mk.ua/?p=8710 в тому
числі  з  аналітичним  документом  що  на http://www.frgn.mk.ua/wp-
content/uploads/2017/01/Analit%20zap%20SAROKA.doc ;

Громади сіл Очаківського та Баштанського районів
4. Результатом  адвокаційної  компанії  сільській  ГО  «Кінбурнська

громада»  (село  Покровка  Очаківського  району)  стало  надання  сільською
радою інформації  про  надходження і  витрати  бюджету  села  як  результату
судового позову громадської організації з сільською радою;

Для участі  в  засіданнях суду їм доводилося щоразу плисти з  коси до
Очакова і  назад. Але справа варта заходу. З'ясувалося, що з 300 LED-ламп
зовнішнього освітлення, закуплених за власний кошт Покровської сільської
громади, робочими виявилися тільки 40, а на питання, чому ж не обміняли
неробочі  лампи  на  справні  (LED-лампи  повинні  мати  тривалий  термін
гарантії),  пішов  обескураживающий  відповідь:  «Просто  при  закупівлі  не
оформили  необхідні  документи».  Погодьтеся,  досить  показовий  приклад
«ефективного» освоєння грошей місцевих бюджетів.

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/01/Analit%20zap%20SAROKA.doc
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5. Результатом  адвокаційної  компанії  сільській  ГО  «Мрії
збуваються»  (с.  Добре  Баштанського  району)  стала  презентація  головним
бухгалтером  добренской  сільської  ради  надходжень  і  витрат  сільського
бюджету на круглому столі за участю активу с. Добре і Баштанського району.
Пост-реліз на http://frgn.mk.ua/?p=8479.

Моніторинг бюджетний процес с Добре за 2015 рік, виявив, що згідно
кошторису  на  придбання  матеріалів  на  поточний  ремонт  вуличного
освітлення в селах Новоєгорівка Добре було виділено 30 тис. грн. на невідомі
вулиці.  В  подальшому  це  дозволило  провести  інвентаризацію  вуличних
ліхтарів.  Окрім  того,  ГО  «Мрії  збуваються»  виступила  з  ініціативою
передбачити  в  бюджеті  об’єднаної  громади  кошти  на  «бюджет  участі»,
котрий, в свою чергу, дозволить вирішити нагальні проблеми її мешканців. 

За  результатами  виборів  18  грудня  2016  р  керівник  проекту  Лариса
Фігура стала депутатом Баштанської об'єднаної громади (ОТГ) і  має намір
просувати  прозорий  місцевий  бюджет  в  Баштанської  ОТГ,  відстоюючи
інтереси рідного села Добре в об'єднання громад.

Миколаївська обласна громада
6. Результатом  адвокаційної  компанії  ГО  «Всеукраїнське

об'єднання«  Незалежна  спілка  спортсменів»»  з  просування  рекомендацій
моніторингу стало рішення облради, що врахувало пропозиції громадського
моніторингу  щодо  перерозподілу  кошти  обласного  бюджету  з  ремонту
адміністративних  об'єктів  на  ремонт  спортивних  залів.  Зокрема,  виділено
8 300 000 грн.  на  проектну  документацію і  ремонт шахового клубу (раніш
планувалось 300 000 на виготовлення проектної документації).  Окрім того,
почали виділятися кошти на харчування спортсменів,  поїздки на змагання,
придбання  спортінвентаря.  Пост-реліз  моніторингу  на  http://frgn.mk.ua/?
p=8642.  Комісія  ОДА  перевіряє  всі  комунальні  спортивні  школи.  Також
органами  поліції  відкрито  2  кримінальних  впровадження  за  фактами
виявлених моніторингом. Пост-реліз проекту на http://frgn.mk.ua/?p=8738 ;

Громада м. Миколаєва
7. За  висновками  моніторингового  дослідження ГО  «Асоціація

юристів  «Правозахист»  стартувала  адвокаційна  компанія  з  підвищення
прозорості  бліку оплати за землю та їх надходжень. Так за рекомендацією
моніторингу та вже звернулись до миколаївського міського голови з вимогою
привести  у  відповідність  до  законодавства України  пакет  місцевих
нормативно  –  правовових  документів. Реліз  за  підсумками  моніторингу
http://frgn.mk.ua/?p=8572. Підсумковий реліз на http://frgn.mk.ua/?p=8706

3.2. Ресурсний центр самоорганізації та демократії участі на 
Миколаївщині (РЦ).
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3.1. Моніторингова та адвокаційна діяльність Фонду та ресурсна 
(навчальна, коуч і грантова) підтримка місцевих громадянських груп регіону.

Надано 486 консультацій p з питань місцевої демократії.( 198 в очному 
у приймальні ФРММ за адресою вул. Севастопольська 15 кв3, м. Миколаїв.38
в  Телефонному - 18 в  електронному).

 Заходи , що провів РЦ протягом 2016 року: 

навчальних __________________________________________________3
дискусійних _________________________________________________1
публічних 
____________________________________________________________4

 Кількість осіб , що взяли участь у цих заходах:

а) у навчальних заходах  РЦ? _________________________________111
б) у дискусійних заходах  РЦ__________________________________10
в) у публічних заходах  РЦ? _________________________________130

 Місцеві нормативно-правові акти, у сфері місцевої демократії, що 
розроблено (ініційовані) РЦ та прийняти органами влади: 

м. Вознесенськ.
 Положення  про  електронні  петиції  внесено  окремим  розділом  у

Регламенті міської ради (рішення ради від 21 січня 2016 р.);
 Програма розвитку ОСН у м Вознесенську на 2017-18 роки (рішення

вознесенською міською радою від 16 грудня  2016 р.) з фінансування
100 тис. грн. у 2017 p громадських ініціатив на засадах конкурсу;
м. Миколаїв

 Внесено  відповідні  зміни  до  Статуту  територіальної  громади  м.
Миколаєва в частині  процедури проведення громадських слухань. Рішення
Миколаївською  міською  радою  «Про  затвердження  Положення  про
громадські слухання в місті Миколаєві». (рішення № 2/8 від 28 січня 2016 р..

 Рішення  міськради  від  5  квітня  2016  року, яким прийняти  зміни  до
«Програми  реформування  і  розвитку  ЖКГ  Миколаєва  на  2015-19  роки.
Замість  фінансової  підтримки  ЖЕКів  запланували  грантову  підтримку
ініціатив органів самоорганізації населення (ОСН) та будинкових комітетів. 

 Рішення  миколаївської  міськради  № 4/14  від  5  квітня  2016  р.  щодо
затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Миколаєві
на  2016-2018  роки з  врахуванням  пропозиції  ФРММ  щодо  міського
конкурсу  проектів,  що  спрямовані  на  розробку  та  просування  дієвих
механізмів участі городян в управлінні містом та оптимізації системи надання
адміністративних послуг. Докладніше на http://frgn.mk.ua/?p=8395 .

 Дослідження та аналітичні матеріали, що розроблені РЦ? 

http://frgn.mk.ua/?p=8395


 «Проблеми дієвості безпосереднього народовладдя у селах та містах 
Миколаївщини (2016р.) на http  ://  www  .  frgn  .  mk  .  ua  /  wp  -
content  /  uploads  /2016/04/  text  1.  docx

 Ключові питання щодо розвитку місцевої демократії регіону, що
були вирішені (або ініційовано вирішення) в межах діяльності 
РЦ? 

Тепер у м. Миколаєві :

По-перше, контроль за якістю виконання заходів покладено як на чиновників
і  депутатів,  так  і  на  громадські  інституції.,  зокрема,  на  експертно  —
громадську  раду  виконавчого  комітету  Миколаївської  міської  ради,
громадські організації. Також новацією програми розвитку та реформування
ЖКГ  у  м.  Миколаєві  стали  завдання  та  заходи  по  створенню  та
запровадженню  дієвого  механізму  контролю  якості  житлово-комунальних
послуг  споживачами  та  їх  представниками  –  органами  самоорганізації
населення  (ОСН) та  громадськими об’єднаннями.  Таким чином,  міськрада
врахувала пропозиції Фонду розвитку міста Миколаєва. 

За пропозицією Фонду, замість фінансової підтримки ЖЕКів запланували
грантову  підтримку  ініціатив  органів  самоорганізації  населення  (ОСН)  та
будинкових комітетів.

Як було сказано в пояснювальній записці проекту рішення, підставою для
нової  редакції  програми  стали  висновки  і  рекомендації  «Громадської
антикорупційної  експертизи»  згаданої  міської  цільової  Програми.  Її
експертизу, а  також пов'язаних з нею бюджетних програм в 2015 р провів
Фонд розвитку м Миколаєва (ФРММ) (http://frgn.mk.ua/?p=7382 ).

По-друге,  В  перше  в Україні   запроваджена  фінансова  підтримка
адвокаційних ініціатив закошти місцевого бюджету.  За підсумками міського
конкурсу  проектів,  що  спрямовані  на  розробку  та  просування  дієвих
механізмів участі городян в управлінні містом та оптимізації системи надання
адміністративних  послуг  чотири  адвокаційні  проекти  миколаївських  NGO
отримали  муніципальні  гранти.  Докладніше  у  пост-реліз  Фонду  на
http://frgn.mk.ua/?p=8395 Хроніка  реалізації  проектів  4-х  грантерів
https://www.facebook.com/groups/385216301677494/?fref=ts .

https://www.facebook.com/groups/385216301677494/?fref=ts
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 Випадки реалізації форм громадської участі на Миколаївщині. 
За  участю  нашої  організації  ініційовано  та  затверджено  новий  склад
Експертно-громадської  ради  виконавчого  комітету  Миколаївської
міської ради (ЕГР). Директор Фонду-заступник голови ЕГР.

ЕГР згідно зі Статутом територіальної громади м. Миколаєва є частиною
системи місцевого самоврядування м. Миколаєва. Створена розпорядженням
міського голови та положенням, що приймаєтся більшістю ії членів. 

1. За участю ФРММ Експертно-громадська рада при виконавчому
комітеті  миколаївської  міської  ради  протягом  2015-16  років  розробили  а
депутати міської ради 28 січня 2016 р. ухвалили рішення «Про затвердження
Положення  про  громадські  слухання  в  місті  Миколаєві».  (рішення  №  2/8
/documents/23960.html).  Даний  документ  встановлює  порядок  ініціювання,
підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок врахування
їх результатів органами місцевого самоврядування міста Миколаєва. За новим
положення протягом 2016 громадськими організаціями міста ініційовано та
проведено 9 громадських слухань слухань.

2. За координацією та методичної підтримки ФРММ ЕГР здійснює
поточний  моніторинг  та  оцінку  ефективності  місцевих  цільових  програм,
розробляє та просуває прийняття органами місцевого самоврядування міста
механізми,  що  підвищують  ії  ефективність  участі  городян  місцевому
самоврядуванні  та  просуває  принципи  належного  воядування   у  місті.
Результатати діяльності ЕГР:
- Так  за  висновками  і  рекомендаціями   моніторингового  дослідження
ФРММ (травень 2016 р.) експертно-громадська рада рекомендувала органам
місцевого самоврядування м. Миколаєва внести зміни у  рішення міськради
№2/26 від 28.01.2016р. «Про міській бюджет м. Миколаєва на 2016 рік» ).
Анонс:  http://frgn.mk.ua/?p=8234 Реліз: http://frgn.mk.ua/?p=8251 

Згаданні  пропозиції  ЕГР  в  частині  зміни  терміну  розміщення  на
офіційному сайті міськради паспортів щоквартально замість щорічно у грудні
2016 р. враховано у рішенні миколаївської міської ради №6/1 від 11.08.2016
Про  внесення  змін  до  рішення міської  ради  від  28.01.2016 № 2/26  «Про
міський  бюджет   міста  Миколаєва  на  2016  рік.
http://mkrada.gov.ua/documents/25017.html.  Став  можливим  громадський
моніторинг  ефективності  витрачання  бюджетних  коштів,  і  оцінки
ефективності  бюджетних програм.  Докладніше у статті  «Органи місцевого
самоврядування  м.  Миколаєва  почули  громадськість  та  зробили  важливі
кроки до доброчесного і ефективного бюджету» http://frgn.mk.ua/?p=8348 

Органи  самоорганізації  населення.  За  методичної  підтримки  РЦ  у
2016  р.  системно працюють  ОСН «Ялти»  .  За  ініціативою активу ОСН у
Програмі  соціально-економічного  розвитку  м.  Миколаєва  на  2017  рік
з’явились заходи з проектування та будівництва каналізації у мікрорайоні з
відповідним  фінансуванням  з  бюджету  міста  2017  р.  3  млн   грн...
http://www.slideshare.net/liliya2896/ss-54448428 

У м. Вознесенську діє 6 ОСН. 2016 р. створено депутатська група з 5
депутатів вознесенської міської ради (3-голови ОСН, що створено та діють за

http://www.slideshare.net/liliya2896/ss-54448428
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коуч  -  підтримкою  РЦ).  За  ініціативою  ОСН  «Перлина  гаю»  розроблено
Програма розвитку ОСН у м Вознесенську на 2017-18 роки , що прийняти
рішенням вознесенської  міської  ради від  16 грудня  2016 р з  відповідним
фінансуванням з міського бюджету 100 тис грн. .

 Ключові питання, пов’язані з впровадженням реформи 
децентралізації на Миколаївщині, що були вирішено в межах 
діяльності РЦ? 
По-перше, Ініційовано  добровільне  об’єднання  19  територіальних

громад (семінари, консультації, підтримка, розробка проектів НПА, участь в
громадських обговореннях).

Нажаль  тільки  дві  з  19-ти  новонароджених  об’єднаних  громад  у  на
листопад  2016  р.  були  у  Перспективному  плані  та  визнані  державою  як
спроможні.  А  значіть  мали  право  на  повноцінне  життя  з  бюджетним
процесом як і інші міста обласного значення та отримати державні субвенції і
додаткові  грантові  /інвестиційні  можливості  від  ДФРР  і  міжнародних
донорів.  Тому  спільно  з  Офісом  Реформ  у  Миколаївської  області
пролобіювали  зміни  у  Перспективний  план  формування  територій  громад
Миколаївської області». (рішення Миколаївської обласної ради від 7.12.16р.).
Триває  кампанія  громадського  лобіювання  проекту  програми  розвитку
місцевого самоврядування у Миколаївської області, що розроблено ФРММ.
Докладніше на  http://frgn.mk.ua/?p=8564 

По-друге, триває  проект  з  формування  стратегічної  демократичної
моделі розвитку Куцурубської сільської об’єднаної громади. 

Розроблено  базова  версія  Стратегії  Куцурубської  об’єднаної  громади
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2016/10/22%20Strategia.pdf та
механізм її  запровадження -  Стратегічна рада куцурубської  сільської  ради.
Прийнято відповідні рішення Х сесії І скликання Куцурубської сільської ради
ОТГ від 4 травня 2016 р.:
№  9  «Про  затвердження  положення  про  стратегічне  планування  у
Куцурубській сільській об'єднаній громаді»;
№ 10 Про затвердження Стратегічної ради Куцурубської сільської 
територіальної громади. Рішення 
http://kutsurub.at.ua/load/dokumenti_otg/rishennja_sesiji/proekt_polozhennja_pro
_strategichne_planuvannja/9-1-0-7

На  виконання  цілі  №1  проекту  стратегії  Куцурубська  громада
об’єдналась  з  селами  Димитривської,  Солончаківської,  Парутинської  та
Островською громадами, що 18 грудня 2016 р обрали 26 депутатів та голову. 
 З листопаду 2016 р. представикі згаданих 4-х гомад взяли участь у розробці
Стратегії новонародженої «мега-громади». Докладніше на  http  ://  frgn  .  mk  .  ua  /?
p  =8594 .

За ресурсної підтримки РЦ:
голова та активісти 3- х сіл сформували пакет пріоритетних об’єктів для

фінансування  інфраструктурною  субвенцією.
http://kutsurub.at.ua/news/zustrich_ta_zagalni_zbori_z_zhiteljami_sil_ivanivka_po

http://kutsurub.at.ua/news/zustrich_ta_zagalni_zbori_z_zhiteljami_sil_ivanivka_pokrovka_jaselka_ta_kucurub/2016-03-28-8
http://frgn.mk.ua/?p=8594
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krovka_jaselka_ta_kucurub/2016-03-28-8.  Сільрада  подала  на  грантовий
конкурс ДФРР 4 проекти USAID – 1 проект;
Сіла  Іванівка  та  Яселка  обрали  старосту.
http://kutsurub.at.ua/news/priznachennja_starosti_sil_ivanivka_ta_jaselka/2016-
05-05-9;

Староста та працівник сільради отримали навчальну підтримку від Фонду
(8-денне  навчання  у  м.  Краків  на  базі  Фонду  MILA)  та  при  грантової
підтримки  ФРММ за  кошти  MILA (16500  грн.)  актив  створили  рішенням
Куцурубського  виконкому       №65  від  24.11.2016  р «Ресурсно-Інформаційний
Центр Куцурубської ОТГ. 

 Партнерства  що було встановлено РЦ в 2016 р.? 

ФРММ  уклав  угоди  про  партнерство  у  сфері  стратегічного
демократичного місцевого розвитку з  Куцурубською сільською об’єднаною
громадою  та ОМС більшості 13 з 20) районів Миколаївської області. 

А  саме  у  районах:  Баштанському  (районна  та  міська  ради),
Березнегуватському  (районна  рада),  Вознесенському  (районна  рада),
Вітовському  (Українська  сільська  рада),  Врадієвському  (Адамівська  та
Доброжанівська сільські ради), Доманівському (районна рада), Єланецькому
(Єланецька селищна рада, Нововасилівська сільська рада), Кривоозерському
(районна  рада  та  райадміністрація),  Миколаївському  (районна  рада,
Ульянівська сільська рада), Новоодеському (Новошмидтівська сільська рада),
Новобузському (Новомиколаївська сільська рада,  Березнегуватська сільська
рада),  Очаківському(  Очаківська  районна  рада  Куцурубська  сільська  рада
Куцурубської ОТГ), Первомайському (районна рада).

Приклади співпраці в рамках угод з 
Первомайською районною радою  на http://frgn.mk.ua/?p=8628 ;
Баштанською міською радою на http://frgn.mk.ua/?p=8577;

Куцурубською ОТГ  http://frgn.mk.ua/?p=8587.

3.3. Правова допомого через регіональну приймальню УГСПЛ та 
просування місцевої моделі надання безоплатної правової допомоги

У 2016 році як у мережі приймалень Фонду, так і з використання ІТ — 
технологій,  надано безоплатної правової допомоги 1154 клієнтам, шо 
побільше ніж у 2015 р на Правозахисний сервіс отримали малозабезпечені 
верстви населення у адміністративних справах, зокрема питаннях земельних 
(256) , спадщини (395), якості послуг ЖКГ через самоорганізацію в ОСББ 
(401 ) а також жертви порушень прав людини (102).

Було проведено більш ніж 17 масових заходів. З метою системних 
рішень виявлених проблем, організацією було ідентифіковано 6 стратегічних 
судових справ, які спільно з партнерами просуваються в Європейському суді 

http://frgn.mk.ua/?p=8587
http://frgn.mk.ua/?p=8577
http://frgn.mk.ua/?p=8628
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з прав людини. Налагоджено контакт з помічником міністра соціальної 
політики з питань ВПО в Миколаївській області.

Також здійснюємо документування порушень прав людини, пов’язаних 
з конфліктом на Донбасі. Суть ініціативи полягає в тому, щоб зафіксувати 
будь-які порушення прав на життя, свободу від катувань, майнових прав 
тощо. Опитування проводиться за спеціально розробленими анкетами. 
Респондентами виступають чотири групи осіб: внутрішньо переміщені особи
(ВПО); особи, які перебували в заручниках (полоні); особи, які отримали 
поранення; рідні і знайомі осіб, які загинули, зниклих без вісті. Таке 
документування порушень прав людини є надзвичайно важливим кроком для 
здійснення правосуддя в національних та міжнародних інстанціях в 
майбутньому.

Наш фокус - формування дієвої моделі надання безоплатної 
правової допомоги на основі взаємодії між усіма надавачами правової 
допомоги. А саме:

По-перше, Фонд продовжив співпрацю з Першим (угода від 12.10.15 р) та
 Другим (угода від 10.11.15р) місцевими центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, зокрема через комунікативні можливості 
Центральної бібліотеки міста Миколаєва ім. Кропивницького та ії мережі 
бібліотек – філій через Sкype.

По-друге, налагодив співпрацю з Миколаївським міськвиконкомом, 
Вознесенською міською радою та ГО та Першим місцевим центром БВПД. 
Провели аналітичне дослідження. Наслідком просування його висновків є 
наказ Координаційного центру БПД Мінюсту України №188 від 27.09.2016 р. 
яким на місцеві Центри БПД покладені таж надання первинної правової 
допомоги. http://legalaid.gov.ua/images/legislation/181.pdf .

4. Організаційна структура: колективний керівний орган, 
засновники, команда
Згідно зі Статутом діє:
Колективні керівні органи: 
Загальні збори членів ФРММ (на 14.02.2017 – 15 осіб) ;
Правління (5 осіб);
Ревізійна коміссія (3 особи).
Голова правління – Тетяна Чистякова
Директор ФРММ  - Михайло Золотухін .
Офіс Фонду: 2 штатних фахівців (директор, бухгалтер).
- Працівники за контрактною основою – 4 особи.(менеджери офісу і 
PR, експерти з місцевого розвитку, фінансів, демократії).
(інформація конфіденційна зг. ЗУ «Про захист персональних даних»).

http://legalaid.gov.ua/images/legislation/181.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2016/05/analitika%20pravo.doc


5. Основні проекти виконані за 2016 рік .

1. 1.05.15 -31.04.16 р. – «Дієве безпосереднє народовладдя у селах і містах
Миколаївщини» при підтримці МФ «Відродження». Грант -.$11000

Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=7455 ;

2. 1.04.2016 – 31.11.2016 р.-  Наше самоврядування - спільна справа. 
Громадянський діалог в південно-східній Україні. Донор- ГО MILA ( м. 
Краків Республіка Польща) при фінансованої з програми польської 
співпраці на користь розвитку Миністерства закордонних справ ОП та 
канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі  та розвитку. 
Грант - $9500. Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=8438 .

3. 1.02.2016-31.01.2017 р – Ефективність і прозорість місцевих бюджетів
під  контроль  громад.  Сторінка  проекту  на http://frgn.mk.ua/?p=8063 .
Донор – NED. Грант: $ 18 495.

4. 01.05.15-31.08.16-«За відродження доброчесного. Прозорого бюджету 
м. Миколаєва» при підтримці ООО ВГО «Комітет виборців України»за 
кошти ЕС та Посольства Фінляндії в Україні. 

Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=7563

5. 15.02.2016-14.02.2017 р. - Формування дієвої моделі надання 
безоплатної правової допомоги у м. Миколаєві та м. Вознесенськ. 
Сторінка проекту на  Донор - Програмна ініціатива «Права людини та 
правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та Канадського бюро
міжнародної освіти Уряду Канади . 
Грант $3400. Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=8192 

На 14.02.2017 р. триває реалізація -2-х проектів. А саме:

1. 25.07.2016- 24.07.2017 р. - Дієва місцева демократія у селах і містах 
Миколаївщини. Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=8423. 
Донор-МФ «Відродження». Грант $11 500;

2. 01.03.2016-28.02.2017  р  -  Куцурубська  об’єднана  громада  як  дієва
демократична  модель  стратегічного  розвитку.  Сторінка  проекту  на
http://frgn.mk.ua/?page_id=8129. Донор - МФ «Відродження». Грант $9 000.

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

http://frgn.mk.ua/?page_id=8129
http://frgn.mk.ua/?page_id=8423
http://frgn.mk.ua/?page_id=8192
http://frgn.mk.ua/?page_id=7563
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 Фонд з 1.02.2013 р. є учасником міжрегіональної мережі «Ресурсних 
центрів самоорганізації та демократії участі» 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 «Комітет 
виборців України» та Фундації «Відкрите суспільство».

 Фонд з липня 2014 р входить мережі приймалень «Української 
Гельсінської спілки прав людини (УГСПЛ).

 Фонд з 2005 р. членом Національної асоціації агентств 
регіонального розвитку (NARDA).

7. Інформація про донорів у 2016 р.

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.

Національний фонд підтримки демократії (NED). Ольга Литвин- 
Заступник Координатора програм Европи. Вашингтон ОК,
США, (202) 293-90-72. e-mail: OlgaL@ned.org.

Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя» Міжнародного 
фонду «Відродження» та Канадського бюро міжнародної освіти Уряду 
Канади. Аліна Гладка +38 (044) 331-01-82. e-mail: office  @  qala  .  org  .  ua

ГО MILA (м. Краків Республіка Польща), фінансованої з програми 
польської співпраці на користь розвитку Міністерства закордонних справ ОП 
та канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі  та розвитку. Ежі 
Даровскі. e-mail: jdarowski  @  narda  .  org  .  ua .

Одеська обласна громадська організація ВГО «Комітет виборців України» 
за кошти ЕС та посольства Фінляндії. Голова- Анатолій Бойко. Тел +380(48) 
716 40 83, e-mail: odesakvu@ukr.net.

mailto:odesakvu@ukr.net
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8. Фінансові показники організації (адміністративні та проектні витрати)

ДОХОДИ тис. грн 2014 р. 2015 р. 2016р.
Залишок цільового фінансування на 1 січня 
звітного року

64,54 316,8 374,73

Надходження (гранти від міжнародних 
організацій)

512,93 736,96 1130,04

Пасивні доходи 37,38 76,05 101,23

Разом (без урахування
залишку
цільового фінансування на 

550,29 813,01 1231,27

ВИТРАТИ тис. грн 2014р 2015 2016р

Програмні витрати, всього: 248,18 533,59 786,49

Бюджети конкурсів малих грантів 35,00 81,50 196,92

Витрати на реалізацію проектів 
ФРММ

213,18 452,09 593,57

Адміністративні витрати, всього 155,59 204,86 265,49

Оплата праці (нарахована) 56,53 131,5 193,30

Єдиний соціальний внесок 22,82 53,1 42,53

Інтернет, хостінг 4,43 5,27 5,3

Знос основних фондів 3,91 3,55 4,7

Витрати від курсової різниці - 3,55

Закупівля обладнання 9,85 - 16,0

Банківські витрати 1,8 1,2 0,96
Канцелярські товари для офісу, 
поштові витрати

4,14 6,69 2,7

Разом 403,77 738,45 1051,98

8.1.Баланс ФРММ за 2016р на : http://www.frgn.mk.ua/wp-
content/uploads/2017/02/fin%20zvit16.pdf 

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/02/fin%20zvit16.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/02/fin%20zvit16.pdf


9. Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, 
електронна пошта)

Місце знаходження: м. Миколаїв, вул. Севастопольська, будинок 15/ 3.
(власне офісне приміщення - окрема будівля 50 м2 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

14.02.2017 р.

Голова правління ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ),
Тетяна Чистякова;

Директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ),
Михайло Золотухін ,

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