
Історія успіху. «Квантовий стрібок» в ефективності і прозорості бюджетних 

результатів м Миколаєва; 

У м. Миколаєві доведено дієвість синергії громадських слухань, та системи з 5-ти 

громадських дорадчих органів виконавчих органів Миколаївської міської ради 

(Відповідно до пункту 6 Типового положення про Громадську раду при виконавчому 

органі Миколаївської міської ради затвердженого рішенням виконкому міської ради №935 

від 26.10.2016 Миколаївської міської ради) для підвищення ефективності та підзвітності 

бюджетного процесу. 

На виконання щорічних громадських аудитів коаліції «Миколаївська регіональна 

платформа реформ» , що проводися з 2017р. за методикою ГО «Фонд розвитку м. 

Миколаєва» протягом 2018-2019 зменшено «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 . 

Докладніше у передачі «Добрий вечер» з експерткою МРПР , Тетяною Золотухіной 

на ТК «НИС-ТВ» https://www.youtube.com/watch?time_continue=228&v=WErtWpSnkOI; 

Так 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 2017-19 р» від 26.01.19 р; 

(2)  Рішення Експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради (ЕГР) від 31 січня 2019 р; 

(3) Засідання робочої групи миколаївського міського голови з запрошенням 

головних розпорядників бюджетних коштів від 27.02.2019р/ 

Докладніше.  

(1) Перші загальноміські громадськи слуханння від 26 січня 2019 р. Реліз з 

резолюцією тут http://frgn.mk.ua/?p=10518; 

  
Фото Президія громадських слухань 26.01.2019р.  

Слухання відбулись за принципом вчасної згоди. Їх ініціювали 13 інституцій 

громадянського суспільства. Реліз тут http://frgn.mk.ua/?p=10312; 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=228&v=WErtWpSnkOI
http://frgn.mk.ua/?p=10518
http://frgn.mk.ua/?p=10312


(2) Рішення Експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради (ЕГР) від 31 січня 2019 р. Реліз тут http://frgn.mk.ua/?p=10531 

 
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. 

Прес-служба ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» 

 Щорічний громадський аудит  2017р-2019р. проведено ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» за 

підтримки Посольства Великої Британії в Україні в рамках діяльності громадського партнерств 

2За прозорі місцеві бюджети» та мережі «Ресурсні центри підтримки місцевої демократії»  

http://frgn.mk.ua/?p=10531

