
 
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ 
Міжрегіональна конференція 

«Громадська префектура для прозорості та 
ефективності місцевих бюджетів» 

 
25-26 липня 2019р.  

Місце проведення : готель «Олександрівський» (вул. Нікольська, 19, м. Миколаїв). 
 
Учасники:  
 Громадські експерти та регіональні координатори проекту з м. Миколаєва, м.  

Херсона, м. Вознесенська, Баштанської міської ОТГ, Березанської селищної ОТГ. 
 Представники місцевих самоврядувань Миколаївської та  Херсонської областей. 

 
Завдання конференції:  

 Узагальнення успішних практик громадського впливу на ефективність витрат 
місцевих бюджетів при реалізації власних повноважень органів місцевого 
самоврядування Миколаївщини та Херсонщини зокрема, місцеві дороги, зелені 
насадження, благоустрій, енергозбереження, освіта;  

 Узагальнення методик аналітичної діяльності, дієвих інструментів/механізмів 
просуваннях рекомендацій та технологій залучення ресурсів; 

 Налагодження конструктивного діалогу з представниками місцевого 
самоврядування Миколаївської та Херсонської областей щодо висновків та 
рекомендацій громадських аудитів; 

 Змережування «громадських префектів» у місцеві/регіональні коаліції 
«Громадська префектура у N місті/ області». Зокрема, формування спільного 
бачення і напрямків діяльності та напрацювання інструментарію та діяльності та 
його ресурсного забезпечення.  

 
Програма  

1 день , 25 липня 2019 р  

09.30 – 9.45 Реєстрація учасників  
9.45 – 10.00 Відкриття конференції , привітання організаторів,  Визначення 

цілей та задач конференції  
 М. Золотухін, ГО Фонд розвитку м. Миколаєва 

 О. Скороход «Європейський вектор розвитку» (м. Херсон) 

 В. Вєтров, Голова правління коаліції Миколаївська регіональна 
платформа реформ (МРПР)  

Актуальність громадської префектури як нового сервісу 
громадськості по захисту прав та інтересів мешканців при 
прийнятті рішень влади.  
Представлення проекту «Громадська префектура (ГП) для прозорості 
та ефективності місцевих бюджетів" на прикладі не менш 8-ми 
місцевих громад Миколаївської та Херсонської областей» за 
підтримки Посольства США в Україні. 

 М. Золотухін, ГО Фонд розвитку м. Миколаєва 



10.00 – 10.45 Секція 1. Практики громадських префектів    
 М. Золотухін, директор ФРММ- Історії впливу 2017-2019р: 

ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ) та його грантерів і 

партнерів у м Миколаєві, Первомайську, Вознесенську, м Херсон, м. 

Дніпро, м. Северодонецьк, м. Рубіжне;; 

 А Кашуба, ГО «Фонд ініціативного розвитку»  

 Р. Бебінов, ОСН «Перлина Гаю», м. Вознесенськ  

 А. Ряжських, ГО «Успішне місто Миколаїв» (УММ)  

 Б. Кудар, ГО «Учбово-методичний центр захисту прав 
людини»   

Питання-відповіді 
10-45- 11-30 Секція 2. Інструментарій громадських префектів.  

2.1. Методики діагностування причин хвороб ефективності 
місцевих бюджетів. (система механізмів/інструментів (громадські 
аудити ефективності, громадська антикорупційна експертиза, 
програм/ ProZorro, E-data); 

 Т. Золотухіна (громадський аудит ефективності) 

 О Чалов (ProZorro, E-data) 
11-30-11-50 Перерва на каву 

11-50-13-00 Секція 2. Інструментарій громадських префектів.  
2.2  Механізми та інструменти впливу громадських префектів на 
лікування «хвороб»   
 2.2.1. Механізми демократії участі для діалогу та партнерства з 
органами місцевого самоврядування.  

 А Колесніков голова ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації 
населення 

 В. Вєтров, Голова правління коаліції Миколаївська регіональна 
платформа реформ (МРПР)  

2.2.2. Діалог та партнерство з органами державної влади та 
фіскальними органами (Державна аудиторська служба, Рахункова 
палата, ОДА, Казначейство)  

 М. Золотухін 

 І. Бродовська  
 

 

13-00-14-00 Перерва на обід 

14-00—15-30 Секція 2. Інструментарій громадських префектів.  
2.3. Залучення ресурсів для дієвих місцевих коаліцій  НДО – 
«Громадських префектуру N – області» . Фінансові внески і місцевих  
бюджетів  за послуги громадських аудиторів. (гранти), «фондів 
громад» та фандрайзинових компаний НДО з е-сервісів 
(крауфандінг, краусерсінг та інш); 

 А Колесніков голова ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації 
населення 

 А Ганжул, ГО «Ресурсний центр громадських ініціатив»  
 

15-30-15-50 Перерва на каву 

15-50-19-30 Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків 1 дня. 



2 день , 26 липня 2019 р 

9-30-11-30 
Круглий стіл: Виклики та перспективи реформування дорожньо-транспортної 
галузі місцевих самоврядувань. Досвід громад. Як запровадити дієвій контроль та 
аудит?» 

Програма круглого столу 
Привітання учасників 

 О. Сенкевич, міський голова м. Миколаєва; 
 В. Луков, міський голова. Вознесенська; 
 І. Рубський, голова Баштанської міської ОТГ. 

Блок 1 ХВОРОБИ ефективності витрачання бюджету міста на тримання доріг, 
благоустрій та інші власні повноваження. 
Огляд перших результатів громадського аудиту  ГО ФРММ в рамках проекту 
«Громадська префектура для ефективних місцевих бюджети» за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. Тетяна Золотухіна ( 15 хв.) 
І. Бродовська ( 15 хв.) 
Блок 2. ЛІКИ ефективності бюджету міста .   
Система внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (ВК-ВА). Вимоги 
національного бюджетного законодавства та його виконання у Миколаєві. 
Функціонал  головних розпорядників бюджетних коштів, Департаменту Фінансів, 
Департаменту Економічного розвитку та Антикорупційного департаменту міської 
ради в системі ВК-ВА; 
Пропозиції до Резолюції  Михайло Золотухін  (5 хв.); 
Питання-відповіді (10 хв.); 
Підведення підсумків круглого столу. 

11-30-12-00 Перерва на каву 

Продовження конференції 

12-00-12-15 Секція 3. Методична та ресурсна підтримка громадських 
префектур. Анонс конкурсу малих грантів Фонду розвитку м. 
Миколаєва 

12-15-13-00 «Вільний мікрофон»: 
Змережування «громадських префектів» у місцеві/регіональні 
коаліції «Громадська префектура у N місті/ області». Зокрема, 
формування спільного бачення і напрямків діяльності та 
напрацювання інструментарію та діяльності та його ресурсного 
забезпечення.  

 Модератор М. Золотухин 

13-00-14-00 Перерва на обід 

14-00-15-30 Секція 4. Громадська префектура. Стратегія адвокаційної та 
ресурсної спроможності. 

Укладання Меморандуму «Громадська префектура N-області» 

15-30-15-50 Перерва на каву 

15-50-16-00 Підведення підсумків конференції 

16-00 Від’їзд учасників 

Конференція проводиться в рамках «Громадська префектура (ГП) для прозорості 
та ефективності місцевих бюджетів», якій реалізує ГО «Фонд розвитку міста 
Миколаєва» спільно з ГО «Європейський вєктор розвитку" за підтримки Посольства США 
в Україні та в рамках діяльності коаліції 24-х НГО Миколаївщини «Миколаївська 
регіональна платформа реформ»  


