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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 та інших регіонів України на основі виконання цілей: 

(1). Налагодження громадського діалогу з запровадження демократичного, 

доброчесного врядування та політик розбудови місцевих громад шляхом 

моніторингу/аналізу місцевої політики, громадським аудитом управлінських 

практик 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 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 місцевих громад та місцевих політик і цільових програм;  

- Методичний супровід розробки Статутів місцевих громад, зокрема 

коуч запровадження механізмів демократії участі; 

- Громадський аудит гармонійності розвиту периферії та центру в ОТГ; 

- Громадський аудит доброчесності (цілісності) запровадження 

програмно-цільового методу та ефективності місцевих бюджетів; 

- Відповідна навчальна та консультативна підтримка посадовим особам 

органів місцевого самоврядування. 

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, 

прав споживачів ЖК - 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 та прозорі місцеві бюджети. 

У 21 місцевих громадах (11-ти містах обласного значення та 10-ти 

ОТГ - об’єднаних територіальних громадах) у 5 регіонах України - 

Миколаївській, Луганській, Херсонській, Одеській та Дніпровській областях) 

добились запровадження принципів демократичних бюджетів. 

Для цього учасниками громадського партнерства при координації та 

експертному супроводі ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» у згаданих 

громах:  

(1) Відпрацьована інноваційна методика виміру рівня доброчесності 

(цілісності) використання програмно-цільового методу шляхом 

проведення щорічного громадського аудиту (ГА); 

(2) Розроблена методика оцінки ефективності використання місцевих 

бюджетних коштів ( цін на муніципальні послуги у різних місцевих 

громадах) на основі можливостей програмно-цільового методу 

(ПЦМ);  

(3)  Відпрацьована інноваційна методика підвищення рівня компетенції 

місцевих депутатів і громадських діячів з питань можливостей ПЦМ 

для оцінки ефективності місцевих бюджетів та посадових осіб 

органів місцевого самоврядування з питань спільного громадою 

запровадження ПЦМ. 

Оцінка динаміки індексу доброчесності запровадження ПЦМ у 

місцевих бюджетах 5 областей України (загальний рейтинг) 

 (максимальний бал -125) 
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Вперше в Україні за інноваційною методикою ГА не тільки 

поставлено діагноз хвороби бюджетної реформи, а і відпрацьовані дієві ліки.  

 

У 2018 р. всі 21 місцеві громади мають позитивну динаміку індексу 

цілісності запровадження ПЦМ. Якщо у 2017 р. лише 1 місто Вознесенськ 

(74,12) мав індекс більш 50%, то у 2018 р. 9 громад з 21 (3 ОТГ та 6 міст) 

досягли 50% (більш 62,5) індексу доброчесності (маx. 125 ). 

Також досягненням є перехід від повного ігнорування до впровадження ПЦМ 

у громадах Луганщини. Так  індекси 4-х  місцевих громад Луганщини (3 міста 

та 1 ОТГ) піднялись у 10 разів ( від майже 5% до біля 50%) . 

Це підтверджено результатами вторинного громадського аудиту цілісності 

запровадження ПЦМ у 21 місцевих громадах проекту.  

Зведений рейтинг динаміки індексу доброчесності запровадження 

ПЦМ у місцевих бюджетах 5 областей України – об'єднані громади 

(максимальний бал -125) 

 
Приклади динаміки: 

• Баштанська ОТГ– 54,64(від56,14 -110,78); 

• м. Северодонецьк –55,70 (від 5 до 60,7)  

• м. Рубіжне - 51,59 (від 10,0 до 61,59);  

• м. Каховка - 44,61(від 46,35 до 90,96);  

• Новопсовська ОТГ- 43,00 (від 15 до 58);  

• -м. Миколаїв – 22,70 (від 55,64 до 78,34);  

• -м. Дніпро – 20,73 (від 50,43 до 70,56); 

• - м. Вознесенськ - 15,35 ( 74,72 до 89,56 ).  
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Зведений рейтинг динаміки індексу доброчесності запровадження 

ПЦМ у місцевих бюджетах 5 областей України – міста обласного 

значення (максимальний бал -125) 

 
 

На виконання ст. 28 Бюджетного кодексу України: 

- проведені перші публічні представлення бюджетних програм на 

поточний рік (Миколаїв, Баштанка); 

- у 20ти громадах вперше опубліковані паспорти та звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм. А у м. Дніпро опубліковані навіть 

бюджетні запити на 2018 р.). 

 

Аналітична записка вторинного громадського аудиту на 

https://drive.google.com/file/d/1OtYI3wTODf8STZJYBHEaWMY3O_wahioQ/vie

w . 

Презентації та відео: 

- Динаміки індексу та результати проекту у презентації на  

https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFemQ0M1Rxc3p3eW0zN0Qt

bkl1WXRMUGdwN2Mw/view . 

- Можливостей ПЦМ для оцінки ефективності  місцевих бюджетів на 

https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFdm0wQnlBZi1DQ3ZXNWd0O

DY5c2RCc09qaGww/view . 

- Відео (11 хвилин ) щодо результатів проекту на  

https://www.youtube.com/watch?v=mhYewaTTRts&feature=youtu.be . 

  

https://drive.google.com/file/d/1OtYI3wTODf8STZJYBHEaWMY3O_wahioQ/view
https://drive.google.com/file/d/1OtYI3wTODf8STZJYBHEaWMY3O_wahioQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFemQ0M1Rxc3p3eW0zN0Qtbkl1WXRMUGdwN2Mw/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFemQ0M1Rxc3p3eW0zN0Qtbkl1WXRMUGdwN2Mw/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFdm0wQnlBZi1DQ3ZXNWd0ODY5c2RCc09qaGww/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFdm0wQnlBZi1DQ3ZXNWd0ODY5c2RCc09qaGww/view
https://www.youtube.com/watch?v=mhYewaTTRts&feature=youtu.be
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Ресурсна підтримка громадянських ініціатив за згаданою 

методикою громадського аудиту. 

За методичною, навчальною, коуч та грантовою підтримкою ФРММ 

громадянські коаліції здійснюють громадський аудит та просувають 

відповідні рекомендації у місті Вознесенськ та Баштанської і Доманівської 

ОТГ Миколаївської області. Приклад - м. Вознесенськ: 

Результатом дворічної роботи коаліції стала аудиторська перевірка 

виконавчих органів Вознесенської міської ради. Південний офіс Державної 

аудиторської служби України з 30 березня по 26 червня 2017 року провела 

аудит витрачання коштів вознесенської громади за 2014-2016 роки та 1-й 

квартал 2017року. Висновки та рекомендації державного аудиту співпали з 

громадським. На їх виконання виконавчий комітет вознесенської ради у 

вересні 2017 р затвердив відповідний план заходів. Пост-реліз на 

http://frgn.mk.ua/?p=9225. 

Наслідком громадського супроводу є лідерство вознесенської громади у  

щорічних рейтингах 2015-2017 років «Партнерства за прозорі місцеві 

бюджети!» http://probudget.org.ua/zvity/ . 

Також проведено аналітичне інноваційне дослідження «Механізми 

участі громадськості в управлінні місцевими фінансами» . Е-доступ до:  

• Аналітичної записки на http://www.frgn.mk.ua/wp-

content/uploads/2017/12/analitik%20budjet%2017.docx ; 

• Презентацї «Як запровадити дієвий контроль ефективності цільових і 

бюджетних програм у м. Миколаєві? на http://www.frgn.mk.ua/wp-

content/uploads/2017/12/02825_FRMM_Mehtodics.pptx . 

 

За рекомендаціями дослідження розроблено Фондом наступних проектів 

місцевих НПА, що рекомендовано Експертно-громадською радою 

виконавчого комітету Миколаївської міської ради до прийняття : 

- Розпорядження Миколаївського міського голови «Про створення 

робочої групи з питань демократичності, прозорості і ефективності 

бюджетного процесу у м. Миколаєві».  

- Рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження 

положення Про організацію внутрішнього контролю в виконавчих 

органах Миколаївської міської ради та у підвідомчих бюджетних 

установах»  

- Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про 

затвердження методики оцінки ефективності реалізації міських цільових 

(галузевих) програм та бюджетних програм, що виконуються в їх складі, 

які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва.  

  

http://frgn.mk.ua/?p=9225
http://probudget.org.ua/zvity/
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/12/analitik%20budjet%2017.docx
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/12/analitik%20budjet%2017.docx
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/12/02825_FRMM_Mehtodics.pptx
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/12/02825_FRMM_Mehtodics.pptx
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Взяли участь у розробці: проектів 

• рішення миколаївської міської ради Про затвердження 

Бюджетного регламенту Миколаївської міської ради; 

• розпорядження миколаївського міського голови №373 

р від 04.12.2017 «Про утворення Координаційної ради з 

питань Громадського бюджету м. Миколаєва» 

https://mkrada.gov.ua/documents/27466.html ; 

• розпорядження миколаївського міського голови №371 

р від 04.12.2017 «Про затвердження положення про експертну 

групу з питань громадського бюджету м. Миколаєва».  

А  згідно розпорядження №376 р « Про затвердження складу експертної 

групи з питань громадського бюджету м. Миколаєва» Директор ГО 

«Фонд розвитку м. Миколаєва» - член експертної групи . 

 

3.1.2. Демократичні, гармонійні та спроможні місцеві громади. 

 

По-перше, Куцурубська сільська рада Куцрубської об’єднаної громади 3 

березня 2017 р. підтримала Стратегію розвитку громади до 2026р . 

Е-доступ до: Стратегії розвитку Куцурубської сільської територіальної 

громади до 2026 р на  http://www.frgn.mk.ua/wp-

content/uploads/2017/03/brosh%20kycyryb.pdf; Презентації Стратегії на  

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/03/kycyryb%20byklet.pdf  

Пост - реліз проекту на http://frgn.mk.ua/?p=8871 

По-друге, проведено інноваційний первинний громадський аудит ОТГ 

Миколаївщини щодо врахування інтересів периферійних громад при 

формуванні та реалізації стратегічних планів, цільових програм у 2017 р. за 

кошти інфраструктурної субвенції та місцевих бюджетів. Відео фрагменту 

виступу директора ФРММ Михайла Золотухіна тут . 

Дослідженням ФРММ охоплено чотири ОТГ  Миколаївщини: Баштанську 

міську (22 700 мешканців 26 населених пунктів), Воскресенську селищну (13 

тис мешканців 4 населених пунктів) та Кам’яномостовську (4384 мешканців 

6 населених пунктів) і Куцурубську (8 890 мешканців 12 населених пунктів) 

сільські ОТГ. Аналізували: стратегічні плани, цільові та бюджетні програми, 

Cтатути, управлінські структури, доступ до інформації, фінансові показники 

та інш. 

  

https://mkrada.gov.ua/documents/27466.html
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/03/brosh%20kycyryb.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/03/brosh%20kycyryb.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/03/kycyryb%20byklet.pdf
http://frgn.mk.ua/?p=8871
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=rIl2cxbv7jc
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Результати проведеного аудиту виявили як беззастережного лідера –

Баштанську ОТГ. Відео фрагменту виступу голови Івана Рубського тут . 

Саме участь активістів периферійних громад у робочих групах та дорадчих 

органах привело не тільки до закріплення у статуті ОТГ дорадчого органу 

старост міської ради та повної палітри механізмів демократії участі, а і 

успішної практики їх застосування. 

Так при розробці і прийняті радою Стратегії, плану соціально-економічного 

розвитку, місцевих цільових і бюджетних програми ОТ, враховано права і 

інтереси периферії при фінансуванні інфраструктурних проектів у 2017 р.. 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vprIfnhDX7Y
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Нажаль, виявлени проблеми угармонійності та демократичності розвитку у 

Куцурубської ОТГ.  

Так з 7 об’єктів, що фінансуються у 2017р – 9 відносяться саме до центру 

громади:

 

 Повний текст дослідження на http://www.frgn.mk.ua/wp-

content/uploads/2018/01/FRMM_OTG-Periferija_Zvit-

2017_Dfns.pdf;Презентація дослідження на http://www.frgn.mk.ua/wp-

content/uploads/2018/01/02886_FRMM_RoundTable_Presentation_26Jan18_4-

1.ppsx.  

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2018/01/FRMM_OTG-Periferija_Zvit-2017_Dfns.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2018/01/FRMM_OTG-Periferija_Zvit-2017_Dfns.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2018/01/FRMM_OTG-Periferija_Zvit-2017_Dfns.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2018/01/02886_FRMM_RoundTable_Presentation_26Jan18_4-1.ppsx
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2018/01/02886_FRMM_RoundTable_Presentation_26Jan18_4-1.ppsx
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2018/01/02886_FRMM_RoundTable_Presentation_26Jan18_4-1.ppsx
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3.2. Ресурсний центр демократії участі на Миколаївщині (РЦ). 

 

3.2.1. Статистика заходів РЦ. 

Надано 291 очних консультацій. З них: 

127 офіс за адресою: вул. Севастопольська 15 кв. 3, м. Миколаїв); 

164 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 2017 року:  

навчальних __________________________________________________5 

дискусійних _________________________________________________8 

публічних ___________________________________________________6 

• Кількість осіб , що взяли участь у цих заходах: 

а) у навчальних заходах  РЦ? _________________________________108 

б) у дискусійних заходах  РЦ_________________________________196 

в) у публічних заходах РЦ?  _________________________________147 

 

 

3.2.2. Місцеві нормативно-правові акти, у сфері місцевої демократії, 

що розроблено (ініційовані) РЦ та прийняти органами влади:  

 

5 ОТГ Миколаївщини (міська Баштанська, селищна Воскресенська, 

сільські Кам’яноостровська, Михайлівська та Кукуцурубська) прийняли 

Статути територіальних громад з механізмами місцевої демократії - з 

пакетом місцевих процедур застосування передбачених законодавством 

України форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, 

загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві 

ініціативи, громадські слухання тощо) для налагодження ефективних 

комунікацій мешканців периферійних сіл із органами місцевого 

самоврядування ОТГ. Докладніше, у статті на  http://frgn.mk.ua/?p=9167 . 

 

Триває процес громадського обговорення проекту та кампанія 

лобіювання прийняття рішення Миколаївської обласної ради -  Програми 

розвитку громадянського суспільства у Миколаївської області на 2017-20120 

р Докладніше про круглий стіл на  http://frgn.mk.ua/?p=8564 . 

  

http://frgn.mk.ua/?p=9167
http://frgn.mk.ua/?p=8564
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3.2.3. Дослідження та аналітичні матеріали РЦ  

Дієва місцева демократія у селах і містах Миколаївщини. Аналіз 

застосування форм місцевої демократії в Миколаївській області в контексті 

проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування» 

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/07/brosh%20selo%2017.pdf .  

 

3.2.4 Ключові питання щодо розвитку місцевої демократії регіону, що  

були вирішені (або ініційовано вирішення) РЦ. 

По-перше, Захист прав миколаївців на участь у формуванні тарифів 

ЖКГ у м. Миколаєві. 

Проблема. 17 квітня 2014 р. виконавчий комітет миколаївської 

міськради без оприлюднення проектів рішення та громадських обговорень 

прийняв рішення № 343 та  № 344, яким підвищив тарифи у сфері ЖКГ. Скан 

статті http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/05/ststya%20vn.pdf .  

До приймальні Фонду звернулось з заявами щодо відповідного 

порушення їх прав звернулось 10 мешканців міста-споживачів послуг. 

Відповідно до заяв мешканців, юристи Фонду провели переможну майже 

трирічну адвокаційну компанію у судах 3-х інстанцій.  

18.07.2017р. прийнято рішення Вищого адміністративного суду 

України, що оставив в силі рішення Центрального районного суду м 

Миколаєва від 02 лютого 2015 року щодо відміни згаданих 2-х рішень 

миколаївського міськвиконкому, що порушив процедуру оприлюднення та 

участі громадян в його обговоренні. Рішення Вищого адміністративного 

суду К/800/18681/15 на http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67890626.  

Команда Фонду продовжує інформаційну компанію та методичну 

підтримку мешканцям щодо перерахунку оплати послуги за час дії 

оскаржених рішень міськвиконкому. Відео на 

https://www.youtube.com/attribution_link?a=SgHBfcrnBZI&u=%2Fwatch%3Fv%

3DZR0_3_0Jyw4%26feature%3Dshare 

По - друге, В перше в Україні запроваджена фінансова підтримка 

адвокаційних ініціатив за кошти 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 . 

  

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/07/brosh%20selo%2017.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/05/ststya%20vn.pdf
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67890626
https://www.youtube.com/attribution_link?a=SgHBfcrnBZI&u=%2Fwatch%3Fv%3DZR0_3_0Jyw4%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=SgHBfcrnBZI&u=%2Fwatch%3Fv%3DZR0_3_0Jyw4%26feature%3Dshare
http://frgn.mk.ua/?p=8395
https://www.facebook.com/groups/385216301677494/?fref=ts
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3.2.5. Партнерства що було встановлено РЦ в 2017 р. 

ФРММ має відповідні угоди з 14 з 20  ОТГ А саме: сільська 

Куцурубська ОТГ від 1.03.2016 р., міська Баштанська ОТГ від 31.05.2017 р. 

(14 вересня 2016 р. з Баштанською міською радою, що стала складової ОТГ та 

у грудні 2016 р. обрала ОМС ОТГ), сільська Михайлівська ОТГ (30 вересня 

2016 р. Ульянівська місцева громада стала складової ОТГ та у грудні 2016 р. 

обрала ОМС Михайлівської ОТГ), сільська Галицинівська ОТГ (30 вересня 

2016 р Українська місцева громада, що стала складової ОТГ та у грудні 2016 р. 

обрала ОМС), сільська Кам’яномостовська ОТГ від 2 березня 2017 р., . 

селищною,  Воскресенська ОТГ від 21.06.2017 р., сільською Весняною ОТГ 

від 11.07.2017 р., Ольшанська ОТГ від 12.07.2017 р. , сільська Мостовська 

ОТГ від 31.05.2017, селищна Доманьовська ОТГ від 21.07.2017, сільська 

Прибужанівська ОТГ від 28.07.17, сільська Бузська ОТГ від 28.07.17 , 

Дорошовська ОТГ від 28.07.17, Олександрівська селищна ОТГ від 28.07.17. 

Дієвим партнерством щодо стратегічного демократичного розвитку 

згаданих 14 ОТГ є партнерство з ПП «АРХІЗЕМ», що розроблє генеральні 

плани для сіл згаданих ОТГ.  Так з листопада 2016 р триває роозробка 

генерального плану 12 сіл Куцурубської ОТГ.  

 

3.3. Правова допомого через регіональну приймальню УГСПЛ та 

просування місцевої моделі надання безоплатної правової допомоги 

У 2017 році як у мережі приймалень Фонду, так і з використання ІТ — 

технологій, надано безоплатної правової допомоги 1104 клієнтам. 

Правозахисний сервіс отримали мешканці у адміністративних справах, 

Зокрема питаннях земельних (206), спадщини (395), якості послуг ЖКГ через 

самоорганізацію в ОСББ (401 ) а також жертви порушень прав людини (102). 

Наш фокус - формування дієвої моделі надання безоплатної 

правової допомоги на основі взаємодії між усіма надавачами правової 

допомоги. А саме: 

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 та просуванні прийняття місцевих програм розвитку правової 

спроможності місцевих громад, зокрема ОТГ: Березанської, Куцурубської, 

Ольшанської, Михайлівської, Баштанської, Воскресенської.   
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Приклади: 

Провели аналітичне дослідження проекту. 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 . 

Фонд здійснює навчальну та методичну підтримку Центрам. Так 24.01.2017 

року для працівників Першого миколаївського місцевого центру з надання 

БВПД, експерт громадської організації Фонд розвитку міста Миколаєва 

ТетянаЗолотухіна, провела навчання, щодо правових відносин в сфері 

житлово-комунальних послуг, порядок створення ОСББ, встановлення 

тарифів на управління будинку, захист прав мешканців ОСББ тощо. 

https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.52412296

1076867/756034827885678/?type=3 

 

  

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2016/05/analitika%20pravo.doc
http://legalaid.gov.ua/images/legislation/181.pdf
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/756034827885678/?type=3
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/photos/a.525454730943690.1073741830.524122961076867/756034827885678/?type=3
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16.02.2017р. на базі КМЦ. Миколаїв проведено брифінг з впровадження 

дієвої моделі надання безоплатної правової допомоги на Миколаївщині. 

Вирішено направити до Миколаївської та Вознесенської місцевих рад 

методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної первинної 

правової допомоги органами місцевого самоврядування.  

 

Брошура «Методичні рекомендації щодо організації надання безоплатної 

первинної правової допомоги ОМС» на http://www.frgn.mk.ua/wp-

content/uploads/2017/02/brosh%20pravo_docx.pdf  .Реліз на 

http://frgn.mk.ua/?p=8837   

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 Чистякова 

Директор ФРММ  - Михайло Золотухін . 

Офіс Фонду: 2 штатних фахівців (директор, бухгалтер/офіс - 

менеджер).  Працівники за контрактною основою – 4 особи. (PR 

менеджер, експерти з місцевого розвитку, фінансів, демократії). 

(інформація конфіденційна зг. ЗУ «Про захист персональних даних»). 

  

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/02/brosh%20pravo_docx.pdf
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2017/02/brosh%20pravo_docx.pdf
http://frgn.mk.ua/?p=8837
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5. Основні проекти виконані за 2017 рік . 

 

1. 01.02.2016-31.01.2017 р – Ефективність і прозорість місцевих бюджетів 

під контроль громад. Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?p=8063 . 

Донор – NED. Грант: $ 18 495. 

2. 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  

3. 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. 

4. 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; 

5. 15.05.2017 – 01.03.2018 р - Проект «Експертна підтримка реалізації 

Стратегії Куцурубської ОТГ». Сторінка проекту на 

http://frgn.mk.ua/?p=8995. Грант $ 4500. 

 

 

На 07.03.2018 р. триває реалізація  4-х проектів. А саме: 

 

1. 15.05.2017 р – 31.01.2018.  «Ефективні та доброчесні місцеві 

бюджети у 5-х областях півдня, сходу України. Сторінка проекту на 

http://frgn.mk.ua/?p=9018 . Грант $40 000 

2. 17.07.2017 р. – 17.05.2018 р - Демократичний, прозорий, ефективний 

бюджет для зеленого, чистого і комфортного м. Миколаєва. 

Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?p=9389 . Грант $ 8 100 

3. Місцева демократія для гармонійного розвитку сіл в ОТГ 

Миколаївщині. Сторінка проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=9393. 

Грант $ 12 300 

4. 01.10.2017-30.09.2018 р. - Ефективність, прозорість місцевих 

бюджетів у Миколаївської та Херсонської областях. Сторінка 

проекту на http://frgn.mk.ua/?page_id=9397 . Грант $ 24450. 

  

http://frgn.mk.ua/?p=8063
http://frgn.mk.ua/?page_id=8192
http://frgn.mk.ua/?page_id=8129
http://frgn.mk.ua/?page_id=8423
http://frgn.mk.ua/?p=8995
http://frgn.mk.ua/?p=9018
http://frgn.mk.ua/?p=9389
http://frgn.mk.ua/?page_id=9393
http://frgn.mk.ua/?page_id=9397
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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 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 квітня 2005 р. членом Національної асоціації агентств 

регіонального розвитку (NARDA). 

 

 

 

7. Інформація про донорів у 2017 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 Європи. Вашингтон ОК, 

США, (202) 293-90-72. e-mail: OlgaL@ned.org ; 

 

Посольство Великої Британії в Україні. Світлана Яворська- 

Координатор полісі та програм. Тел : (380) 44 490 3659 . e-mail: 

Svitlana.Yavorska@fco.gov.uk ; 

 

Фонд Східна Європа . Юрій Піскалюк -  менеджер програм. Тел : 38 

044 200-38-24. e-mail: yuriyp@eef.org.ua  

  

mailto:orlovsky@irf.kiev.ua
mailto:OlgaL@ned.org
mailto:Svitlana.Yavorska@fco.gov.uk
mailto:yuriyp@eef.org.ua
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8. Фінансові показники організації (адміністративні та проектні 

витрати) 

 

 

ДОХОДИ тис. грн 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Залишок цільового фінансування на 1 січня 

звітного року 

316,8 374,73 742,48 

Надходження (гранти від міжнародних 
організацій) 

736,96 1130,04 1651,52 

Пасивні доходи 76,05 101,23 87,76 

Разом (без урахування

 залишку

 цільового фінансування на 

початок року) 

813,01 1231,27 1739,28 

ВИТРАТИ тис. грн 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Програмні витрати, всього: 533,59 786,49 1347,54 

Бюджети конкурсів малих грантів 81,50 196,92 - 

Витрати на реалізацію проектів 
ФРММ 

452,09 593,57 1347,64 

Адміністративні витрати, всього 204,86 265,49 197,35 

Оплата праці (нарахована) 131,5 193,30 158,53 

Єдиний соціальний внесок 53,1 42,53 34,82 

Інтернет, хостінг 5,27 5,3 1,5 

Знос основних фондів 3,55 4,7 - 

Витрати від курсової різниці 3,55  - 

Закупівля обладнання - 16,0 - 

Банківські витрати 1,2 0,96 0,7 

Канцелярські товари для офісу, 

поштові витрати 

6,69 2,7 2,0 

Разом 738,45 1051,98 1544,99 

 

 

 

 

8.1.Баланс ФРММ за 2017 р. на: 

https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFUkVNUmRDUy1md3NCRkJ4d

WVlOGJDdG1OdG5J/view . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFUkVNUmRDUy1md3NCRkJ4dWVlOGJDdG1OdG5J/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFUkVNUmRDUy1md3NCRkJ4dWVlOGJDdG1OdG5J/view
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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: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 

 

22.03.2018 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/

