
 
 

 
 

 
 

Вебінар - Круглий стіл 
«Громадська префектура  

Миколаївська та Херсонська області – 1 рік діяльності» 
 

20 березня 2020р.  
 

 
Завдання круглого столу:  

 Підведення підсумків роботи громадських префектур Миколаївської та 
Херсонської області за 2019р та завершений період 2020р Узагальнення успішних 
практик громадського впливу на ефективність витрат місцевих бюджетів (дороги, 
благоустрій, енергозбереження, освіта та інш);  

 Аналіз викликів в роботі громадських формувань, причин їх виникнення та 
розробка заходів мінімізації їх негативного впливу 

 Розробка перспективного плану діяльності мережі «Громадська префектура у 
N місті/області».  

 
ПРОГРАМА (проект) 

 
19 березня 2020 

11.45 – 12.00 Реєстрація учасників  
12.00 – 12.15 Відкриття заходу, привітання організаторів,  Визначення цілей 

та задач: 
 М. Золотухін, ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва», 
відповідальний секретар коаліції «Миколаївська регіональна 
платформа реформ» (МРПР); 
 І. Бродовська ГО «Європейський вектор розвитку» (м. 
Херсон). 

Актуальність громадської префектури як нового сервісу 
громадськості по захисту прав та інтересів мешканців.  
Загальні результати проекту «Громадська префектура (ГП) для 
прозорості та ефективності місцевих бюджетів" за підтримки Фонду 
сприяння демократії Посольства США в Україні. 

 М. Золотухін, ГО Фонд розвитку м. Миколаєва. 
12.15 – 13.30 Секція 1. Практики громадських префектів  - результати діяльності 

2019-2020 .  

 М. Золотухін, директор ФРММ. Історії впливу ФРММ, 
грантерів і партнерів 2019-2020; 

 А Кашуба, ГО «Фонд ініціативного розвитку»;   

 А. Дубогрій. ГО «Антикорупційний штаб»; 

 Т. Зелінська, ГО «ВАРДМ» (м. Вознесенськ); 

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

 Л. Чайка, ГО «Транспорт Херсонщини».  



 Г. Парфёнова, ГО «Розвиток» 

 С. Сідляр, ОСН «Ялти» 

 А. Бродовський , ГО «Громадські префекти Херсона» 
Питання-відповіді 

13-30 -13-50 Перерва на каву 

13-50- 13-10 Секція 2. Аналіз викликів в роботі громадської префектури. 
ГП Миколаївської області  

 Т. Золотухіна, методист ГП в Миколаївській області  

 Т. Зелинська, ГО «ВАРДМ» (м. Вознесенськ); 

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

ГП Херсонської області 

 І Бродовська, ГО «Європейський вектор розвитку» (м. 
Херсон). 

 Г. Парфёнова,  ГО «Розвиток» 
Питання-відповіді 

13-10—13-40 Розробка інструментарію для подолання негативних факторів в 
роботі громадських  префектів 

Члени громадських префектур Миколаївської та Херсонської 
області 

13-40—14-00 Секція 3. Розробка плану подальших дій громадських префектур 
Миколаївської та Херсонської області 

 М. Золотухін, ГО Фонд розвитку м. Миколаєва. 

 І. Бродовська ГО «Європейський вектор розвитку» (м. 
Херсон) 

 Питання-відповіді 

14-00- 14-30 «Вільний мікрофон»: 
Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків. 
 

 
Круглий стіл проводиться в рамках «Громадська префектура (ГП) для прозорості 

та ефективності місцевих бюджетів», якій реалізує ГО «Фонд розвитку міста 
Миколаєва» спільно з ГО «Європейський вектор розвитку" за підтримки Фонду сприяння 
демократії Посольства США в Україні та в рамках діяльності коаліції 24-х НГО 
Миколаївщини «Миколаївська регіональна платформа реформ»  


