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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:
Розбудова спроможних до розвитку м. Миколаєва та інших місцевих громад
України шляхом налагодження діалогу та міжсекторного партнерства.
Завдання (напрямки)у місцевих громадах :
(1). Розвиток і розбудова належного врядування у місцевих громадах на
основі імплементації національних демократичних реформ;
(2). Зміцнення спроможності громадянського суспільства до діалогу у
громадах. Становлення інститутів громадянського суспільства та форм
безпосереднього народовладдя (демократії участі) як захисників прав
громадян та гармонії інтересів громад.
2. Послуги, які надає організація:
Органам місцевого самоврядування та місцевої державної влади, що
запроваджують моделі стратегічного демократичного гармонійного розвитку
місцевих громад (об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та міст обласного
значення):
- Експертний супровід при:
- розробці Стратегій, стратегічних планів розвитку, цільових
програм, політик та Статутів місцевих громад;
- мобілізації ресурсів громади, залученні грантів та інвестицій
формування та реалізації стратегічних цілей місцевого розвитку
- Громадський аудит:
гармонійності розвиту периферії та центру;
цілісності, підзвітності та ефективності місцевих бюджетів;
прозорості та ефективності місцевого самоврядування;
Ефективності використання ресурсів місцевої громади.
- Відповідна навчальна та консультативна підтримка посадовим особам
органів місцевого самоврядування, місцевим депутатам та установам.
Мешканцям громад, громадянам та їх об’єднанням (громадським
організаціям, благодійним фондам, неформальним ініціативним групам,
органам самоорганізації населення):
 Первинна правова допомога громадянам, координація адвокаційних
компаній прав споживачів муніципальних/адміністративних послуг,
громадянських та соціальних прав;
 Ресурсна (методична, консультативна, грантова, коучингова) підтримка
спроможності до адвокасі.
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3. Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри,
конкретні факти).
3.1. Аналітична, адвокаційна діяльність з просування належного
врядування та стратегічного демократичного гармонійного розвитку.
3.1.1. Ефективні, прозорі та підзвітні місцеві бюджети.
У 16-ті пілотних місцевих громадах (8-ми містах обласного значення
та 8-ми ОТГ - об’єднаних територіальних громадах) у 4 регіонах України Миколаївській, Луганській, Херсонській та Дніпровській областях) добились
запровадження принципів підзвітності та прозорості місцевих бюджетів на
основі можливостей програмно-цільового методу (ПЦМ) та механізмів
демократії участі.
Зведений рейтинг рівня доброчесності запровадження ПЦМ (повний
цикл) у місцевих бюджетах 4 областей України (максимальний бал -200)
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У пілотних громадах проекту виконані вимоги ЗУ «Про доступ
публічної інформації», Бюджетного кодексу України та відповідного пакета
постанов і наказів КМУ, Міністерства фінансів України та інших щодо
впровадження програмно - цільового методу (ПЦМ).
Повний текст громадського аудиту тут (жовтень 2018р).
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Мешканці пілотних громад-лідерів проекту отримали:
1. Зрозумілість «цін» за одиницю муніципальної управлінської послуги,
що міститься у паспортах бюджетних програм, запитах та звітах.
Приклади презентацій «цін» на публічних заходах у:
м. Миколаєві. Круглий стіл 14.11.2018р. тут; Громадські слухання
26.01.2019р. тут;
м. Херсоні. Прес-клуб 12.2018 р. тут;
м. Дніпрі. Круглий стіл 05.12.2018 р. тут;
м. Сєверодонецьк. Прес-клуб 11.12.2018 р. тут .
2. Мотивацію до користування механізмами демократії участі та
сервісами місцевих організацій громадянського суспільства для впливу
на пріоритети та ефективність місцевих бюджетів.
Приклади практик громадських слухань, громадських дорадчих органів
при органах місцевого самоврядування, робочих груп за результатами
громадського аудиту проекту у:
м. Миколаєві: Ініціювання 13-ю організаціями громадянського
суспільства громадських слухань. Реліз тут
Проведення громадських слухань 26.01.2019р з питань ефективності
бюджетного процесу 2017-2019 р. Реліз тут.
Діяльність
Експертно-громадської
ради
миколаївського
міськвиконкому. Засідання 31.01.2019 р. тут;
м. Херсоні: Діяльність громадської ради міськвиконкому. Засідання
29.12.2018. тут;
м. Дніпрі. 19 жовтня відбулись громадські слухання з питанеь проекту
бюджету 2019 тут;
м. Сєверодонецьк: Робоча група з 6 НГО готує громадське на
10.04.2019р обговорення звіту про ефективність бюджету м
Сєверодонецьк 2018р у сфері освіта. тут.
3. Оптимізацію «цін» за одиницю муніципальні управлінської послуги у
місцевих громадах трьох областей проекту: зменшення корупційної
ренти у ЖКГ; збалансування витрат на галузі публічного
управління;збільшення у сфері освіта та охорона здоров’я.
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Приклади впливу адвокасі на:
 ефективність місцевих бюджетів:
У м. Миколаєві зменшені «ціни» на:
- утримання 1 га. зелених насаджень знижено від 20 до 50%. Не
допущено марне витрачання коштів в 2019 р. 31,5 млн. грн. Це різниця між
52,9 млн. грн. запиту на 2019 р. та 21,7 млн. грн. у паспорті програми 2019 р.;
- утеплення 1 кв. м. стін знижено на 60% з економією плану на 16,6 млн.
грн.. по аналогічному об’єму робіт в 2018. Економія на основі аналізу
результативних показників, що містились у звіті про виконання бюджетної
програми 2018 р. та у паспорті бюджетної програми 2019р . «Добрий вечер» з
експерткою Фонду Тетяною Золотухіной на ТК «НИС-ТВ» тут;
у Баштанської міської ОТГ збільшено на 56,37% витрати на
перебування 1 дитини/1 учня на рік у відповідному закладі. Залучено у сферу
освіта: 9867,65 тис. грн. (дошкільні навчальні заклади) та 36676,85 тис.грн
(Загально освітні школи). Разом 46544,5 тис. грн..
м. Дніпро Дніпропетровська область. Зекономлено 28,98 млн. грн. за
рахунок впровадження економічно обґрунтованих показників ефективності в
сферах: внески до статутних фондів КП; утримання адміністративного
персоналу виконавчих органів міської ради; організація благоустрою;
ліквідації непрофільних завдань розпорядників бюджетних коштів.
Рекомендацій громадського аудиту 16 головних розпорядників
бюджетних коштів врахували рекомендації громадських аудиторів. А саме:
9- повністю; 5 – частково (з поясненнями «чому ні»). А Департамент
стратегічного розвитку та інвестицій) – ліквідовано з відкриттям
кримінальної справи на колишнього керівника.
Луганська область. Впровадження рекомендацій проекту дозволило
- отримати економії близько 16,6 млн. грн. (м. Сєверодонецьк) та 8 млн.
грн (м. Рубіжне) економії витрат у ЖКГ і публічному адмініструванні;
направити 10 млн. грн. (м. Сєверодонецьк) та 19 млн. грн. (м. Рубіжне)
на поліпшення доступності та якості муніципальних послуг, зменшив
ризик недофінансування бюджетних установ в освіті і охороні здоров’я.
Так були враховано 35 рекомендацій громадського аудиту та
порівняльної оцінки ефективності місцевих бюджеті проекту.
А саме: 22 рекомендації (м. Сєверодонецьк) та 13 рекомендацій (м.
Рубіжне).
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 нормативно-правовому забезпечення підзвітності та
ефективності місцевого бюджетного процесу:
По-перше, на національному рівні 6 грудня прийняті зміни до
Бюджетного кодексу України та пакет постанов і наказів Міністерства
фінансів України. Це забезпечило вплив проекту у напрямках;
(1) Прозорість бюджетного процесу та оцінки його ефективності ;
(2) Механізм врахування відповідних висновків органів публічної влади
щодо ефективності виконання бюджетних програм при формуванні
нових паспортів бюджетних програм як складової системи
середньострокового планування бюджетів;
(3) Долання безкарності на основі механізму внутрішнього аудиту.
Реліз щодо впливу на національному рівні тут;

По-друге, міські ради Миколаєва, Баштанки, Дніпра в грудневих 2018р
рішеннях сесій «Про бюджет … на 2019р.» прийняли механізми оцінки
ефективності бюджетних програм, оприлюднення такої оцінки а також
забезпечення доступності іншої інформації про бюджет, зокрема публічного
представлення звіту про виконання бюджетних програм за минулий рік.

Місцеві громадські активісти отримали інноваційні успішні кейси
діалогу з місцевими посадовцям, обласними офісами Державної аудиторської
служби. Результати громадських підтверджено державними аудитами у:
м. Миколаєві (2015 р., 2018 р.);
м. Вознесенську (2017 р.);
м. Дніпро (2018р.). Відеоролик "Комунальні підприємства Дніпра» тут
Також підтвердження висновків моніторингу проекту чекає м Херсон
(2019). Реліз тут.
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3.2. Ресурсний центр демократії участі на Миколаївщині (РЦ).
3.2.1. Статистика заходів РЦ.
Надано 727 очних консультацій. З них:
200 – у приймальні офісу ФРММ за адресою: вул. Севастопольська 15
кв. 3, м. Миколаїв), зокрема виїзні консультації;
177- через приймальні ГО «Е.К.О. Березань» за адресою: вул.
Центральна буд 80/2 с.м.т Березань, зокрема виїзні консультації у
селах Березанського району;
350 через мережу приймалень у ЦБС м Миколаєва для дорослих ім.
Кропивницького за адресою: вул. Потьомкінська 143-А – з питань
участі у громадян у бюджетному процесі, зокрема бюджеті участі.
 Заходи , що провів РЦ протягом 2018 року:
навчальних __________________________________________________6
дискусійних _________________________________________________9
публічних __________________________________________________15
 Кількість осіб , що взяли участь у цих заходах:
а) у навчальних заходах РЦ _________________________________124
б) у дискусійних заходах РЦ_________________________________332
в) у публічних заходах РЦ___________________________________187

3.2.2. Місцеві нормативно-правові акти, у сфері місцевої демократії,
що розроблено (ініційовані) РЦ та прийняти органами влади:
За рекомендаціями дослідження Фонду «Дієва місцева демократія у
селах і містах Миколаївщини» тут та ВГО «Асоціація сприяння
самоорганізації населення» тут
та за результатами компанії громадського лобіювання прийнято рішення
Миколаївської обласної ради № 34 від 21 грудня 2018 р. «Про затвердження
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у
Миколаївській області на 2019 – 2020 роки» тут .
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3.2.3. Дослідження та аналітичні матеріали РЦ.
(1). Ефективність та прозорість місцевих бюджетів у 4-х областях півдня
та сходу України (Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська та не
окупована частина Луганської області).
 Громадський аудит цілісності впровадження програмно - цільового
методу у місцевих бюджетах. Аудит повного бюджетного циклу: від
бюджетного запиту до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.
1-й-2-й етап - Травень 2017р Березень 2018р. Аналітична записка тут
Презентації результатів(1) та можливостей ПЦМ
як тонометра ефективності (2).
3-й етап - Липень - вересень 2018р тут
Презентації аудиту, зокрем відповідні особливості у 4-х областях
проекту у:
м. Миколаєві. Круглий стіл 14.11.2018р. тут Громадські слухання
26.01.2019р. тут;
м. Херсоні. Прес-клуб 12.2018 р. тут;
м. Дніпрі. Круглий стіл 05.12.2018 р. тут;
м. Сєверодонецьк. Прес-клуб 11.12.2018 р. тут .
 Мережевий моніторинг 54 бюджетів місцевого самоврядування півдня
України (Миколаївської та Херсонської областей) по доброчесності
впровадження принципів відкритості, прозорості. Визначення рейтингу ОМС
за індексом доброчесності впровадження бюджетної реформи.
1-й етап - Квітень - липень 2018 р;
Реліз 1-го етапу моніторингу тут.
Аналітична записка 1-го етапу дослідження тут. Програма «Добрий вечір»
на ТРК «НІС-ТВ» з М. Золотухіним за підсумками 1-го етапу моніторингу
тут /.
2-й липень - вересень 2018р; Пост-реліз з аудіо на Радіо «Миколаїв –ФМ»
тут. Презентація 26.09.2018 тут.
Аналітична записка дослідження (1-й та 2-й етапи) тут.
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(2). Спроможні та гармонійні місцеві ОТГ Миколаївської області.
 Громадський аудит балансу інтересів між периферійними громадами та
центром ОТГ у 4-х ОТГ Миколаївської області (Баштанської міської
ОТГ, Воскресенської селищної ОТГ та Куцурубської та
Кам’яномостівської сільських ОТГ).
Аналітична записка дослідження «Гармонійний розвиток ОТГ
Миколаївщини»
1-й етап (червень-грудень 2017 р.) Аналітична записка «Первинне
діагностування 4-х ОТГ Миколаївської області на предмет врахування
інтересів периферійних громад» тут. Реліз тут. Презентація тут.
2-й етап. (січень-червень 2018р);Аналітична записка
Реліз тут ; Презентація вторинного діагностування.
 Громадський аудит «Діагностування місцевих самоврядувань
Коблівської та Березанської ОТГ Миколаївської області: цілісність
системи управління комунальним майном та розвитком комунальної
інфраструктури, на предмет дотримання прав та узгодження інтересів
периферійних громад» (листопад 2018р – лютий 2019 р ).
Аналітична записка тут
Реліз круглого районного столу тут.
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3.2.4 Ресурсна підтримка спроможності громадянських об’єднань
Організації громадянського суспільства створили у Миколаївської,
Херсонської областях та не окупованої частини Луганської три обласні
коаліції:
(1) Миколаївська область: 4 грантера у м. Миколаєві, м
Вознесенську, с. Добре Баштанської ОТГ. У кожну коаліцію залучені по 2-3
місцевих громадських інституцій. А ОСН «Перлина гаю» підписав договори
про співпрацю з 6-ю місцевими ОГС та 2 медіа.
(2) Херсонська область. У Херсоні, Геніченський район створили
демократичні групи в сферах благоустрій, дороги, «люди з особливими
потребами» по 3-4 NGO.
(3) Луганська область . У м Сєверодонецьк обласна група з 6 NGO.
Досягнення:
 Миколаївська область
Громада м Вознесенська. Результатом роботи ГО «Вознесенська
асоціація розвитку місцевої демократії» (ГО ВАРМД) стала аудиторська
перевірка виконавчих органів Вознесенської міської ради. Перевірку
Державна фінансова інспекція України у Миколаївській області, що
проведена в 2017 р В 2018 р ініціатива ОСН «Перлина Гаю» і ВАРДМ була
спрямована на підзвітність та ефективності витрат в сфері харчування дітей в
школах міста. Реліз круглого столу з лінками на записку і презентацію тут
Наслідки громадського аудиту: (1). Травневим рішенням міськради
реорганізована система бухгалтерського обліку; (2). Наказом управління
освіти прийнятий перелік документів для одержувачів пільгового харчування
в 5-11 класах; Школа № 8 розміщує на Prozorro звіти; (3) На сайті Управління
освіти - новий розділ «Харчування в навчальних закладах». (4) Адміністрації
шкіл формують бюджетні запити на харчування учнів.
Пост-реліз проекту тут
Громада м. Миколаєва. Результатом ресурсного супроводу Фонду
ГО «Фонд ініціативного розвитку». У паспортах 2018, бюджетних
запитах і паспортах 2019 з'явилися результативні показники того скільки
заощадили громаді к.вт ч, до кг кал від реалізації політики енергозбереження.
Планові витрати паспорту бюджетної програмі 2019 на утеплення 1 кв. м стін
знижено на 60% з економією плану на 16,6 млн. грн.. у порівнянні з
аналогічним плановому в 2018 р. Реліз тут;
ГС «Федерація асоціацій малого та середнього бізнесу». На основі
рекомендацій їх моніторингів «Експертно-громадська рада Миколаївського
міськвиконкому» рекомендувала міському голові, міськвиконкому механізм
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внутрішнього контролю. Заповнений достовірною інформацією е - реєстр
комунального майна на сайті міськради. Реліз тут ;
Тринадцять громадських об'єднань з м. Миколаєва ініціювали
проведення загальноміських громадських слухань http://frgn.mk.ua/?p=10312 .
За принципом вчасної згоди 26 січня 2019 відбулися перші в Україні
загальноміські громадські слухання за участю 106 осіб. Секретарем слухань
обрано голова ГО "Фонд ініціативного розвитку». Реліз тут.
Громада селища Доманьовка. (Доманьовська селищна ОТГ).
Результатом адвокаційної компанії ГО «Фонд розвитку громади
селища Доманівка» стало рішення виконкому селищної ради про подолання
причин обмежень конкуренції при здійсненні держзакупівель у сфері освіти
через прийняття положення «Про допорогових закупівлі». Пост-реліз
проекту тут.
 Херсонська область
З одного боку рекомендації аудитів двох громадянських об’єднань (ГО
«Фонд майбутнього» та ГО «Центр сприяння інформаційних технологій ім.
Стіва Джобса») почули ОМС:
У Генічеську, вперше на виконання аудиту ГО «Фундація
майбутнього» у паспортах бюджетних районних програм на 2018 р. є 190000
грн., що витрачено на ремонт районної лікарні. Для його виконання були
проведені поточні ремонтні роботи в інфекційному відділенні КЗ Генічеської
ЦРЛ та залучені благодійні кошти на суму 53980 грн. За результатами
розгляду постійної депутатської комісією з питань медицини та соціального
захисту населення прийнято рішення про врахування рекомендацій
моніторингу при формуванні бюджету на 2019 рік. Пост-реліз тут .
У м. Херсоні:
На виконання рекомендацій моніторингового дослідження проекту ГО
«Центр сприяння інформаційних технологій ім. Стіва Джобса:
- Вперше в паспортах бюджетних програм а 2018 є 149800
грн. на облаштування пандусів житлових будинків в паспорті
бюджетної програми передбачено в 2018 році (ГРБК- Департамент
ЖКГ);
- За результатами громадських консультацій:
міськвиконком 12.06.18 прийняв рішення про розміщення пандусів за 12
адресами;
Структура пандусів і їх відповідності потребам;
Поліція надає оперативну інформацію по установці пандусів та інших умов
для людей з інвалідністю;
Спільно з Департаментом житлово-комунального господарства та
Управлінням соціальної політики:
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Проект міської програми доступності для осіб з особливими потребами
(маломобільних осіб) до інфраструктури міста - 3 засідання.
пропозиції щодо внесення змін до цільових бюджетних програм:
За рекомендаціями моніторингу КП «Херсонелектротранс" в 2018 р
закуплені 4 низькопольних тролейбусів» на суму 21 млн грн. Аналітична
записка проекту та презентації результатів 8-ми грантерів тут .
З іншого, У м. Херсоні ОМС не почули ГО «Європейський вектор
розвитку та ГО «Транспорт Херсонщини». Тому клієнти проекту звернулися
у Державну аудиторську службу України. Відповідні релізи:
ГО «Європейський вектор розвитку» тут;
ГО «Транспорт Херсонщини» тут.
Згідно офіційних відповідей в 2019 році служба проведе 2 перевірки
бюджетного процесу Херсона в сферах доріг і благоустрою. Реліз тут .
Цей механізм тричі успішно апробований командою проекту у
Миколаєві (2015 р.-2018 р.), м, Вознесенську (2016-18 г), в Дніпрі (20117-18).
Також за рекомендаціями ЄВР «побілку поребриків» виключили з паспортів
2019р. Економія бюджету - 250 тис грн.
 Луганська область
Випускниками навчань за коуч-підтримкою експертів Фонду:
- відновлено діяльність робочої групи при Сєверодонецькому
міськвиконкомі із розробки проекту міського бюджету на 2019 р.;
- Сформована робоча обласна група з 6-ти представників 6 НУО.
Групою
У м. Сєверодонецьк 10.04.2019р готується обговорення звіту про
ефективність бюджету 2018р у сфері освіта. тут .
Розробляється «Порядок публічного представлення інформації ОМС про
виконання місцевих бюджетів.
 - налагоджено 3 інтерактивні платформи при модерацаії партнера
Фонду –ГО «Громадський інститут регіональних проблем»
Дистанційний консультативний пункту для розпорядників
бюджетних коштів» тут.
- ПОМОГАТЕЛЬ (для родителей дошкольников и родительских
комитетов)членів батьківських комітетів навчальних закладів тут
- Програма моніторингу цілісності місцевого бюджетного процесу з
розділом щодо публічного звітування місцевих посадовців тут
.
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3.2.5. Практичні кейс-посібники та відео
Чотири кейс-посібники:
- Адвокаційний кейс-посібник «Методи оскарження бюджетних
порушень» (2018р.
Брошура тут ;
- Брошура «Громадський аудит для підвищення ефективності бюджетних
процесів у м. Миколаєві. Методика громадського аудиту та оцінки
ефективності використання бюджетних коштів» (2018р) тут ;
- «Бюджетний календар. Можливості участі городян у місцевому бюджеті
по місяцям року» (2018 р). тут;
- Кейс посібник «Врахування інтересів адміністративного центру та
периферійних громад. в ОТГ» (2018р) . Брошура тут
Три відео-фільми:
- Відео — фільм – з практики партнерства ІГС та Державної аудиторської
служби для лікування бюджетної системи м Дніпро. (2018р)/
Е -доступ на https://youtu.be/YPCX_hONKHM ;
- Моніторинг запровадження ПЦМ методу у місцевих громадах України:
- Програмно-цільовий метод: підсумки реалізації проекту
«Ефективні та доброчесні місцеві бюджети у 5-х областях півдня і сходу
України» , що реалізовано з травня 2017 р. - березня 2018р. тут
- «Від цілісності до ефективності місцевих бюджетів. Або що
може програмно-цільовий метод» (2018 р).
Реліз тут;
Видео - ролік тут;
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3.2.6. Ключові питання щодо розвитку місцевої демократії регіону, що
були вирішені (або ініційовано вирішення) РЦ.
Командою Фонду вирішено ключове питання: Дієвість демократії участі
для вирішення нагальних проблем місцевих громад.
А саме дві історії
Історія 1, «Квантовий стрібок» в ефективності і прозорості бюджетних
руль татів м Миколаєва.
У м. Миколаєві доведено дієвість синергії громадських слухань,
громадського дорадчого органу – Експертно-громадської ради виконавчого
комітету Миколаївської міської ради, робочої групи миколаївського міського
голови з питань ефективності і прозорості бюджетного процесу по
просуванню рекомендацій громадського аудиту.
Докладніше далі, на стор 5 звіту та у передачі «Добрий вечер» з
експерткою
Фонду
Тетяною
Золотухіной
на
ТК
«НИС-ТВ»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=228&v=WErtWpSnkOI;
Місцевими посадовцями і депутатами виконані рекомендації
громадського аудиту, що стали основою:
(1) Резолюції перших загальноміських громадських слухань з питань
ефективності та прозорості бюджетного процесу у м. Миколаєві
2017-2019р» від 26 січня 2019 р. Реліз з резолюцією тут;

Фото Президія громадських слухань 26.01.2019р.

Слухання відбулись за принципом вчасної згоди. Їх ініціювали 13
інституцій громадянського суспільства. Реліз тут
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(2) Рішення Експертно-громадської ради виконавчого комітету
Миколаївської міської ради (ЕГР) від 31 січня 2019 р. Реліз тут

Фото засідання ЕГР 31.01.2019р.
(3) Засідання робочої групи миколаївського міського голови з
запрошенням головних розпорядників бюджетних коштів від
27.02.2019р . На засіданні порозумілись громадські аудитори та
місцеві посадовці щодо врахування резолюції згаданих громадських
слухань і рішення ЕГР.

Фото засідання 27.02.2019 р у к 156 Миколаївського виконкому
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Історія 2 Гармонійний розвиток 4-х ОТГ Миколаївщини через належне
врядування та дієву демократію
Доведено дієвість механізмів місцевої демократії для захисту прав та
інтересів периферійних сіл при формуванні та реалізації стратегічних планів,
цільових програм та розподіленні інфраструктурної субвенції 2017- 18р. у:
Баштанської міської (22 700 мешканців 26 населених пунктів), що
у Баштанському районі Миколаївської області;
Воскресенської селищної (13 тис мешканців 4 населених
пунктів), що у Вітовському районі Миколаївської області;
Кам’яномостівської сільської (4384 мешканців 6 населених
пунктів), що у Первомайському районі Миколаївської області;
Куцурубської сільської (8 890 мешканців 12 населених пунктів),
що у Очаківському районі Миколаївської області.
У 4-х об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) фінансування
інфраструктурних проектів периферійних сіл в ОТГ стало пріоритетним!
Місцеві посадовці не тільки внесли відповідні зміни у систему врядування
у виконкомі, а і затвердили, застосували відповідні статутні процедури участі
мешканців при формуванні і реалізації стратегічних планів, цільових програм
у 2017 р.-18 за кошти інфраструктурної субвенції та місцевих бюджетів.
Згадані рішення прийнято з врахуванням резолюцій серій громадських
обговорень з представниками громадськості периферійних громад.
Реліз тут та Презентація вторинного диагнозтування; Кейс посібник тут
Приклади
Баштанська міська ОТГ – лідер реформ місцевого самоврядування!

Відео фрагмент виступу голови Івана Рубського тут .
Левова частка ресурсів направляється на загальнокорисні для ОТГ проекти.
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Також на виконання громадських аудиторів:
Для запровадження механізмв захисту інтересів як адміністративного центру
так і периферії затверджено - Рішення міської ради «23»листопада 2017р.№ 7 Порядок проведення
Баштанською міською радою консультацій з громадськістю з питань
місцевого значення
- Розпорядження міського голови «11» січня 2018 року № 3-р «Про
затвердження орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2018 рік. В рамках реалізації цього розпорядження
проведено перше Публічне представлення про бюджет 2018 року за
бюджетними програмами
Для запровадження системи внутрішнього контролю діяльності підрозділів
Баштанської міської ради ОТГ та підпорядкованих їй бюджетних закладів
прийнято рішення від 23.11.2017 Про затвердження Порядку запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у міській раді та її виконавчому комітеті.
Реліз прес клубу у КМЦ. Миколаїв 31.01.2018р тут.
Ресурси в розвиток периферійних сіл Воскресенської ОТГ!
Напрацювання проекту на прес-клубі у КМЦ. Миколаїв так
прокоментував начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціальноекономічного розвитку Станіслав Гадомський:
«..Якщо в минулому році ми вкладали кошти в селище Воскресенськ, то в
2018-му розподілили інфраструктурну субвенцію на капітальний ремонт
дороги в Горохівці, в Калинівці і Пересадівці — на вуличне освітлення..», —
говорить.
У Воскресенської ОТГ запроваджується система антикорупційного
громадського контролю та підзвітності ОМС у бюджетному процесі.
Рішенням сесії від 11 травня 2018 року № 26 створено комісія з питань
запобігання та виявлення корупції при виконавчому комітеті Воскресенської
селищної ради…
За рекомендаціям Фонду ми оптимізуємо і систему управління. Так рішенням
сесії від № 6 від 06 10 2017 р.оку виведено зі штатної структури виконкому
підрозділ , що опікується соціальними питаннями створення КУ «Відділ
освіти, культури, молоді та спорту Воскресенської селищної ради»,
визначено його граничну чисельність… »
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Реліз підсумкової наради у Воскресенську тут
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Становлення гармонійності у Куцурубської сілької ОТГ
Первинний громадський аудит у 2017 р. свідчив про домінування центру (12
об’єктів реконструкції та ремонту з 21 наявних). А у 2018 вже є баланс.

На виконання громадських аудиторів:
Рішення сільради «Порядок проведення громадських обговорень з
питань добровільного об’єднання територіальних громад (07.03.2018р) та
зміни до Плану соціально-економічного розвитку Куцурубської ОТГ до
2020р в частині забезпечення реалізації інфраструктурних об’єктів в
периферійних громадах на 2018р. В перелік об’єктів увійшли
завдання/заходи що стосуються розвитку периферії.
У штатному розписі виконавчих органів Куцурубської сільради на
2018р Скорочено навантаження в частині АХЧ з 15,5 одиниць (2017) до 5,5
одиниць (2018) та Скорочено штатну чисельність відділу соцзахисту
(делеговані повноваження на рівень району).
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Успішна Кам’яномостівська сілька ОТГ
Переферійя отримала більше ресурсів!

Питома вага фінансування проектів розвитку Кам’яномостівська
ОТГ на 2018, тис.грн (ПСЄР-2018)
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Питома вага фінансування проектів розвитку Кам’яномостівська
ОТГ на 2017, тис.грн
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село
Кам’яний
Міст

На виконання громадських аудиторів:
 Створено рішенням сесії від 26 квітня 2018 р. № 11 Робочу група з
розробки плану по впровадженню послуги «Вуличне освітлення»,
куди в рівних пропорціях увійшли представники громадськості,
виконавчих органів ради ОТГ, старости;
 Рішенням сесії від № 6 від 06 лютого 2018 р. затверджено нову штатну
структуру виконкому Камяномостівської ОТГ:
- Фінансову складову упорядковано, ліквідовано підрозділ «Централізована
бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту;
- Зменшено апарат управляння виконкому;
- Відділ освіти, молоді та спорту та відділ культури, туризм та охорони
культурної спадщини об’єднано та оптимізовані;
- Ліквідовано відділ охорони здоров’я/
Відео фрагмент виступу директора ФРММ Михайла Золотухіна тут .
Реліз прес клубу у КМЦ. Миколаїв 27.07.2018р. тут.
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3.2.7. Партнерства, що було встановлено РЦ в 2018 р.
Виконавчій комітет Березанської селищної ради
Виконавчій комітет Коблівської сільської ради
ГО «ЕКО Березань»
Також дієвим партнерством щодо стратегічного демократичного розвитку
згаданих 14 ОТГ є партнерство з ПП «АРХІЗЕМ», що розробляє генеральні
плани для Коблівської сільської ОТГ.
3.3. Інформаційний супровід
Загалом за 2018р.
Інтернет-видання
Власні публікації ФРММ
Відеосюжети

Кількість публікацій
702
185

Аудиторія
162 157
26492

74

14999 (в youtube)

226
6
1193

92 805
2 014
298 467

Проведено ФРММ компаній в facebook,
Дуковані видання
Всього

Кількість аудиторії - 598 467 осіб, які отримали інформацію через ЗМІ та
Інтернет про діяльність Фонду та його партнерів по проектам. Зокрема:
Біля 188 649 осіб, що відвідали статті по індикаторам на сайтах;
107 804 Facebook (92 805),youtube (14999 ) по індикаторам на сторінках;
Біля 300 000 осіб - ТРК «МАРТ», «НІС-ТВ» та «Миколаїв», «Сатурн».
Таблиця з розрахунком аудиторії та лінками на публікації тут
По завданням:
(1). Розвиток і розбудова належного врядування у місцевих громадах тут;
Інтернет-видання
Власні публікації ФРММ

Кількість публікацій

Аудиторія

518

111 896

147

22723

Відеосюжети

48
5
158
875

Друковані ЗМІ
ПроведеноФРММ компаній в facebook,
Всього

9501(в youtube )
12986
63 446
220 412

(2). Зміцнення спроможності громадянського суспільства до діалогу тут.
Кількість публікацій

Аудиторія

Інтернет-видання
Власні публікації ФРММ
Відеосюжети

193
53

53 433
8884

26

5498(в youtube )

ПроведеноФРММ компаній в facebook
Дуковані видання
Всього

74
2
348

31 516
1 239
100 570
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4. Організаційна структура: колективний керівний орган,
засновники, команда.
Згідно зі Статутом діють колективні керівні органи:
Загальні збори членів ФРММ (на 14.02.2017 – 15 осіб) ;
Правління (5 осіб);
Ревізійна комісія (3 особи).

Голова правління
Тетяна Феліксівна Чистякова

Директор
Михайло Євгенович Золотухін .

Офіс Фонду:
3 штатних фахівців (директор Фонду та «Ресурсного центру
самоорганізації та демократії участі»; бухгалтер/офіс – менеджер; PRSMM- менеджер).
4 - працівників за контрактною основою (експерти з місцевого
розвитку, фінансів, демократії).
(інформація конфіденційна зг. ЗУ «Про захист персональних даних»).
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5. Основні проекти виконані за 2018 рік .
Шість проектів Фонду:
1. 15.05.2017 – 01.03.2018 р - Проект «Експертна підтримка реалізації
Стратегії Куцурубської ОТГ». Сторінка проекту тут. Донор - МФ
«Відродження». Грант $ 4500.
2. 01.10. 2017 р. -30.05 2018 р.- Місцева демократія для гармонійного
розвитку сіл в ОТГ Миколаївщині. Сторінка проекту тут. Донор - МФ
«Відродження». Грант $ 12 300;
3. 15.05.2017 р – 15.03.2018 р. «Ефективні та доброчесні місцеві бюджети
у 5-х областях півдня, сходу України». Сторінка проекту тут. Донор –
Посольство Великої Британії в Україні. Грант $26 000;
4. 17.07.2017 р. – 17.05.2018 р - Демократичний, прозорий, ефективний
бюджет для зеленого, чистого і комфортного м. Миколаєва. Сторінка
проекту тут . Донор – Фонд Східна Європа. Грант $ 8 108.93;
5. 01.10.2017-30.09.2018 р. - Ефективність, прозорість місцевих бюджетів
у Миколаївської та Херсонської областях. Сторінка проекту тут .
Донор – NED. Грант $ 24450;
6. 01.07.2018 р. 15.03.2019 р. - «Від цілісності до ефективності місцевих
бюджетів 4-х областей України». Сторінка проекту тут . Донор –
Посольство Великої Британії в Україні. Грант $18 000.
На 02.04.2019 р. триває реалізація 1-го проекту. А саме:
01.11.2018 р.- 31.06.2019р. - Демократичне, належне управління
комунальним майном у 2-х ОТГ Миколаївщини. Сторінка проекту тут. Донор
- МФ «Відродження». Грант $7700.
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Показники проектної діяльності ФРММ за 2018 рік.

Донорська організація/проект

Сума в дол.
США

1. Посольство Великої Британії в Україні
Тренінгів – два. Слухачів 20 осіб

$26 000

Круглих столів – три; Учасників - 94 осіб
Інформаційних продуктів – два роліка.
2. Фонд Східна Європа

$8 108.93

Тренінгів- Один. Слухачів - 21
Круглих столів – два. Учасників - 80 осіб
Інформаційних продуктів – 2 ( 1 буклет 2000 екз та 1 брошура– 200 екз)
$ 24 450

3. NED
Тренингив – один. Слухачів – 51.
Інформаційних продуктів- одна е- брошура
4. МФ «Відродження»

$ 12 300;
(грн)

Тренінгів 2. Слухачів 32
Круглих столів 4 . Учасників 126 осіб
Інформаційних продуктів – одна е- брошура

Загалом - 4 Міжнародні донори

$70 858,93

Тренінгів – 6. Слухачів- 124
Круглих столів- 9. Учасників- 332
Інформаційних продуктів - 6
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6. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)
 Фонд з лютого 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 громадського партнерства «За
прозорі місцеві бюджети!» при координації Одеської обласної
організації «Комітет виборців України».
 Фонд з липня 2014 р. входить мережі приймалень «Української
Гельсінської спілки прав людини (УГСПЛ).
 Фонд з квітня 2005 р. членом Національної асоціації агентств
регіонального розвитку (NARDA).
 Фонд – учасник коаліції 24- провідних місцевих організацій
громадянського суспільства Миколаївської області «Миколаївська
регіональна платформа реформ» (МРПР) http://frgn.mk.ua/?p=10458 партнер національної коаліції Реанімаційний пакет реформ (РПР)
https://rpr.org.ua/ Директор Фонеду- відповідальний секретар МРПР.

7. Інформація про донорів у 2018 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 ЛитвинЗаступник Координатора програм Європи. Вашингтон ОК,
США, (202) 293-90-72. e-mail: OlgaL@ned.org ;
Посольство Великої Британії в Україні. Світлана ЯворськаКоординаторка полісі та програм. Тел : (380) 44 490- 36-59 .
e-mail: Svitlana.Yavorska@fco.gov.uk ;
Фонд Східна Європа. Марина Гопко –
Координаторка програм. Тел : (044) 206 04 48; +38 (050)343-21-43;
e-mail: MGopko@eef.org.ua.
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8. Фінансові показники організації (адміністративні та проектні
витрати)
ДОХОДИ тис. грн
2016 р. 2017 р. 2018
Залишок цільового фінансування на 1 січня 394,73 742,48 936,77
звітного року (гранти від міжнародних
Надходження
1130,04 1651,52 1259,52
організацій)
Пасивні доходи
Разом
(без
урахування
залишку
цільового
ВИТРАТИ
тис. грнфінансування на
початок
року)
Програмні
витрати, всього:

81,23
87,76 73,40
1231,27 1739,28 1332,92

2016 р.
786,49
Бюджети конкурсів малих грантів 196,92
Витрати на реалізацію проектів 593,57
ФРММ витрати, всього
Адміністративні
265,49
Оплата праці (нарахована)
193,30
Єдиний соціальний внесок
42,53
Інтернет, хостінг
5,3
Знос основних фондів
4,7
Витрати від курсової різниці
Закупівля обладнання
16,0
Банківські витрати
0,96
Канцелярські товари для офісу
2,7
поштові витрати
Разом
1051,98

8.1.Баланс ФРММ за 2018 р. тут
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2017 р. 2018
1347,54 1503,19
168,00
1347,64 1335,19
197,35 198,41
158,53 145,53
34,82 32,01
1,5
8,92
0,7
1,1
2,0
10,85
1544,99 1701,60

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

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

Контактні дані:
Тел/факс (0512) 47-38-79.
тел (0512) 47-34-79, (067) 512-16-32
E-mail:fondnikol@gmail.com;
Сайт: www.frgn.mk.ua;

Cторінки у соціальних медіа:
https://www.facebook.com/fondrazvitia?sk=wall
https://plus.google.com/photos/117226400839967671417/albums?banner=pwa
https://twitter.com/FDN_frgn
https://www.youtube.com/channel/UCOMr1lrfk62JT8ovZlBe6eg/videos
05.04.2019 р.

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

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