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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 :
- 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. Ресурсний центр із розвитку місцевої демократії Миколаївщини.
Аналітична, адвокаційна діяльність з просування належного врядування
та стратегічного демократичного гармонійного розвитку.
3.1.1. Медіація і правова допомога для Березанської, та Коблівської місцевих
громад.
Для

підвищення

спроможності

до

гармонійного

розвитку

Березанської селищної та Коблівської сільської об’єднаних громадах
реалізується ініціатива, що спрямована на врегулювання конфліктів у
Березанської та Коблівської ОТГ, які виниклі з-за порушенням логістики,
строків впровадження, а також взаємозв’язку пакету реформ (освітньої,
медичної та реформи дорожнього господарства).
Проект 1: Добрі дороги у гармонійних громадах Березанщини за
підтримки МФ «Відродження» . Термін: липень 2019 - червень 2020 р.
Конфліктна ситуація :

«Школярі із сіл Лимани, Вікторівка і Елеваторне не можуть доїхати
до школи. Це привело до протесту мешканців, що у зимку 2019 р. не
пустили дітей у школу» – згадує учасник подій, активістка ГО «ЕКО
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Березань» Людмила Максименко. Хроніка змагань за якість дороги у
релізі ГО «ЕКО Березань» .
Для підготовки обговорень та медіації конфлікту досліджено причини
управлінської проблеми галузі на прикладі 2-х ОТГ та Миколаївської ОДА.
Аналітична
аудиту

записка та Презентація рекомендацій

ефективності

витрачання

публічних

коштів

громадського
на

утримання

автомобільних доріг у Коблівській і Березанській ОТГ.
Результати медіації та адвокаційної компанії: Обласною владою
заплановано будівництво автомобільної дороги між зоною відпочинку
«Рибаківка» та селом Вікторівка з капітальним та поточним середнім
ремонтом доріг через Березанку до с. Широколанівка.
Це відбувається протягом 2020 – 22 р. на виконання п 8. Додатку 3
рішення. Миколаївської обласної ради від 24.12.2019 №2.
Так Миколаївська ОДА та депутати обласної ради почули рекомендації
проекту . На 11.01.2021 відбувся капітальний ремонт дороги 0150312
Лімани- Вікторівка. Реліз на http://frgn.mk.ua/?p=12096 .

Фото капітального ремонту Лимани - Вікторівка на 11.11.2020р

5

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ:
По - перше , Степову Веселинівщину і Березанське Примор’я з’єднають
прямою доброю дорогою;
По - друге,Будівництво дороги с Лугове - Коблево з’явилось у проекті
рішення Коблівської сільської ради щодо затвердження Стратегії розвитку
ОТГ на 2020-2024 роки.
Проект 2. Добра освіта у гармонійних громадах Березанщини за
підтримки МФ «Відродження» . Термін: липень 2020- червень 2021
р.Заходи:
Дослідження «Стан та виклики для доброї освіти у громадах
Березанщини -19» . Аналітична записка
https://drive.google.com/file/d/1t6uXuDVNDgdUb6fZXw5R1siAewwFg
rsy/view ; Разрахунок витрат на ЗЗЗОШ Березанської громади на
20201р. https://drive.google.com/file/d/1osKIEz4Nq7dWDcIPTCCftHrnThX297C/view ;Презентація https://drive.google.com/file/d/1
3W3fkOnCahA2Xx1HFuPMl7GEKXkSU2m4/view?usp=drivesdk
Серія круглих столів проекту:
26 серпня 2020р. Березанська райрада. Реліз ; Сюжет ;
10 вересня 2020р.Коблівська сільська громада. Реліз ; Сюжет

Березанська селищна громада. 24.09.2020. Реліз ;
Старостинські округи березансько селищної ї громади та
сільради що приєднали
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Проект 3. Як біднякам Березанщини знайти правду без витратних
судових тяганин за підтримки програми #Правоспроможна_громада, що
реалізується ГС «Мережа правового розвитку» за підтримки МФ
«Відродження», ВБФ «Українська фундація правової допомоги»,
Координаційного центру з надання правової допомоги та мережі правових
клубів Pravokator. Термін: Липень – листопад 2020 р.
ФРММ є координатор ініціативної групи Березанської ОТГ (
Березанська селищна рада, ГО «ЕКО. Березань», Миколаївський місцевий
центр БВПД. Заходи
 Інструктаж учасників анкетування 24.09.2020і . Реліз
на http://frgn.mk.ua/?p=11865 ;
 Соціологічне дослідження правових проблем соціально-вразливих
мешканців Березанської ОТГ, які можуть бути вирішені в досудовому
порядку шляхом проведення медіації.
Метою дослідження було: виявити у соціально-вразливої категорії
мешканців селищної громади рівень потреб в медіації та визначити
«медіабельні проблеми» — правові проблеми, які можуть бути вирішені
альтернативним позасудовим способом за допомогою медіації. Аналітична
записка дослідження та їі презентація. Анкетування:



Підсумковий круглий стіл 11.11.2020 р. Реліз http://frgn.mk.ua/?p=11918
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3.1.2. Антикорупційна діяльність у Воскресенської ОТГ.
Проект «Сприяння антикорупційній реформі на місцевому рівні в
Україні», що виконується за підтримки Центру «Доброчин» за кошти
Програми МАТРА Посольства Королівства Нідерланди та у партнерстві з
Мережею

Ресурсних

Миколаївським

центрів

місцевим

з

центром

розвитку

місцевої

демократії

та

БВПД.

Партнером

проекту

у

Миколаївської області є ФРММ.
Результат: У Воскресенській ОТГ проведено навчальна інформаційна
та просвітницькі компанії та розроблено антикорупційний пакет рішень.

Експерами ФРММ спільно з Миколаївським місцевим центром ПВПД
відбувається діяльність за напрямками: Адвокація та участь; Навчання та
спроможність; Просвіта та обізнаность.
Хроніка реалізація проекту http://frgn.mk.ua/?page_id=11644 .
Підсумкова пресконфернція проекту в УНІАН (м. Київ) 20.10.2020 р.
Реліз http://frgn.mk.ua/?p=11890&fbclid=IwAR1kJiHhRC62m0CUs_9s7rCQSBrskzNs-rKyedWDsjilEAIAMMLtZe5XF8.
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3.2.

3.2.1.

Ефективні, прозорі та підзвітні місцеві бюджети.

Грантовий, навчальний та коуч - супровід учасників

коаліції #Громадська префектура.
У місцевих громадах Миколаївській, Херсонській і Одеській областей
налагоджено взаємодію місцевих громадських груп з органами місцевого
самоуправліннями по формуванню дієвих механізмів прозорості, підзвітності
та ефективності місцевих бюджетів в сферах:
- Місцеві дороги; енергозбереження; Освіта, в тому числі капітальне
будівництво і ремонт його об'єктів; Благоустрій, в тому числі боротьба зі
стихійними звалищами і освіта в м. Миколаєві;
- Управління комунальним майном і землею у м Вознесенську;
- Місцеві дороги і Управління комунальними підприємствами у м.
Херсоні.
Предметом турботи коаліції У м. Одеса є механізм громадського
бюджету. Проведено громадський аудит. Виявлено його управлінські
«хвороби» і прописані відповідні «ліки». У Миколаєві ініціювали внесення
«Громадський бюджет» механізму фінансової підтримки молодіжних
громадських ініціатив. Рішенням виконкому № 263 від 11.03.20 го
міськвиконкому запропоновано міськраді ввести номінації Шкільні проекти;
При цьому, використані можливості таких механізмів демократії участі
як громадські ради; експертиза і аудит.
Проведено 11 громадських аудитів та експертиз. Інформація для
моніторингів була представлені за результатами запитів на доступ публічної
інформації. Їх рекомендації просувалася за допомогою можливостей
громадських рад в Миколаєві і Херсоні. Для отримання публічної інформації
від Вознесенського голови довелося виграти судову тяжбу.
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Досягнуті результати по місцевим громадам у відповідних областях
Миколаївська область. м Миколаїв та Вознесенська міська громада.
Миколаїв.
механізми:

За

рекомендаціями

аудитів

впроваджуються

такі

3

По - перше, Внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту;
По-друге, Доброго управління, що спрямоване на досягнення
зрозумілих громадянам результативних показників ціни, обсягу, якості
управлінських послуг громадян в 4-х сферах:
- Місцеві дороги і Енергозбереження. Згідно рекомендацій аудиту ФРММ
та його грантеру ФРММ - координатора напрямку енергозбереження коаліції
рішенням міської ради від 20.12.2019р «Про затвердження програми
реформування і розвитку ЖКГ м Миколаєва на 2020-2024 р».
Заплановано складання паспортів місцевих доріг. Уточнено їх базові
кількісні показники. У новій програмі в порівнянні з даними попередніми:
Доріг зафіксовано менше на 30%;
Усунуто дублювання повноважень департаментів ЖКГ та Енергозбереження.
- Освіта: згідно рекомендацій аудиту підвищено прозорість і використання
бюджетних і благодійних коштів школами міста Миколаєва.
Інформацію про благодійні кошти: в поточному році 62 миколаївські
школи з 67 вже публікують цю інформацію у відкритому доступі на своїх
сайтах. Рік тому таких закладів було всього 39.
А що стосується прозорості бюджетних коштів, то 62 миколаївські
школи з 67 вже мають фінансові сторінки. Рік тому таких закладів було
всього 44. 41 школа розміщують якісні фінансові звіти на своїх сайтах. Таких
на початку 2019 було лише 24 школи. Так цей показник збільшився за рік
майже вдвічі.
В результаті проведеної громадської кампанії місто Миколаїв
приєдналось до Єдиної системи відкритих бюджетів шкіл.
Міське управління освіти з січня 2020 р розміщує на Е -дата фінансові
звіти шкіл. Також розміщено: паспорти бюджетних програм, реєстри наборів
даних, звіти про виконання паспортів бюджетних програм та інш.
Варто зазначити, що ця інформація оприлюднена в
машинозчитувальних форматах. Це стосується і місцевої програми «Освіта»
на 2019-2020 роки. https://mkrada.gov.ua/documents/30839.html .
Більш детальна у дослідженні.
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Медицина: При координації ГО HRTC у Миколаївської,Херсонської та
Кіровоградської областях започатковано компанія «За чесну медицину»

Фото команди медичного та освітнього напрямку коаліції
Ініціатива спрямована на підвищення прозорості та ефективності
використання бюджетних коштів на COVID-19. Проведено три регіональні
навчання у Школі громадських префектів, аналітичне дослідження та
започаткована адвокаційна компанія з посування рекомендацій дослідження.
В липні на базі офісу Фонду діє приймальня. Надано 300 юридичних
консультацій особам похилого віку.
Про напрацювання компаній координатора медичного та освітнього
напрямку ГО HRTC в файлі HRTC-prefectura-2020.pdf.
По-третє, Демократії участі. Ініційовано створення громадських рад при
Департаменті енергозбереження та управлінні освіти миколаївської міської
ради. Експертно - громадською радою міськвиконкому.
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Вознесенська міська об'єднана громада.
За рекомендаціями громадського аудиту ОМС прийняли 7 с 8-ми
рекомендаций щодо доброго управління комунальним майном і землею .
дац
ії

Врахування
ОМС

1

Розробити
нову
«Стратегію
управління
об’єктами
комунальної
власності м.
Вознесенська
на 2019-26
роки»

Враховано. Вознесенська стратегія на 2019-26 роки
має у операційних цілях 1.1 та 2.2 заходи з
інвентаризації землі/майна; Реєстри приміщень для
оренди /продажу та земельних ділянок для
користування/продажу . Рішення міської ради від
22.11.2019 року
№1. http://voz.gov.ua/engine/download.php?id=43
74 .

2

Розробити
«Програму
управління та
ефективного
використання
комунальної
власності та
земельних
ресурсів
2020-22..»

Враховано.Створено робочу групу з розробки проекту
Програми фінансової підтримки комунальних
підприємств Вознесенської міської ради на 2020-2022
роки;(розпорядження міського голови № 38-р від
05.03.2020 р http://voz.gov.ua/rmg-2020/3167berezen.html

3

Створити
єдиний
«Реєстр
об’єктів
комунальної
власності
Вознесенської
міської ОТГ

Враховано. На офіційному сайті Територіальної
громади міста Вознесенська оновлений Реєстр
нерухомого майна та об’єктів комунальної власності , які
надаються в оренду чи готуються до продажу станом на
01.01.2020 року http://voz.gov.ua/privatizacya-taorenda.html.

4

Інвентаризаці
я земельних
ділянок с
Новогригорівк
а та с. Ракове,

Розпочато. Ділянки включені до загального Реєстру
нерухомого майна ОТГ.
Але Реєстр оновлюється один раз на рік, що нівелює
можливість поточного контролю.
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що війшли в
ОТГ.

5

Актуалізація
списків
жителів на
отримання
житла, зняття
з обліку
померлих та
таких, які
збудували чи
купили власне
житло.

Розпочато. Рішенням виконавчого комітету №№ 204,
205 від 29.05.2020 зняті з квартирного обліку 2 особи,
як померлі. http://voz.gov.ua/rvk2020/3347cherven.html

Враховано . Прийнято чотири та Підготовлено для
прийняття одне рішення т міської ради.
По-перше, Прийняти 4 рішення
—

1 від 24 квітня 2020 року

№ 14 «Про затвердження Порядку виявлення, взяття на
облік, збереження та використання безхазяйного

6

Створення
єдиної схеми
управління
об’єктами
комунальної
власності по
всіх
розпорядника
х коштів
Вознесенської
міської ради.

майна, визначення спадщини відумерлою та прийняття
такого майна у комунальну власність
Територіальної громади міста
Вознесенська» http://voz.gov.ua/engine/download.p
hp?id=5518
—

3 від 19 червня 2020 року . А саме :

№ 15 «Про затвердження Положення про
орган приватизації житлового
фонду та порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у
гуртожитках із комунальної
власності у власність
громадян» http://voz.gov.ua/engine/download.php
?id=5787
№ 16 «Про затвердження Положення про діяльність
аукціонної комісії для продажу об’єктів малої
приватизації комунальної власності Територіальної
громади міста
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Вознесенська» http://voz.gov.ua/engine/download.p
hp?id=5788
№17 «Про затвердження Положення про орган
приватизації об’єктів комунальної власності
Територіальної громади міста
Вознесенськ» http://voz.gov.ua/engine/download.p
hp?id=5789
По-друге, 18 вересня буде розглянуто проект рішення
міської ради «Про затвердження Положення про оренду
майна Територіальної громади міста Вознесенська та
забезпечення»

7

Створення
перспективног
о плану щодо
розробки
технічних
паспортів та
іншої
технічної
документації
на всі об’єкти
комунальної
власності
громади.
Щорічне
планування
витрат в
міському
бюджеті.

8

У перспективі. Програми фінансової підтримки та поповнення Статутних
фондів КП

Враховано . Прийнято рішення міської ради від 21
серпня 2020 року №8 «Про затвердження Програми з
підвищення ефективності управління активами
Територіальної громади міста Вознесенська на 20202022 роки та форми Реєстру комунального майна
Територіальної громади міста Вознесенська»
http://voz.gov.ua/engine/download.php?id=6219

Докладніше у пост - релізі проекту http://frgn.mk.ua/?p=11818.
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Херсонська область. м. Херсон.
При грантової і коуч- підтримки Фонду 4 учасники коаліції домоглися від
ОМС виконання 5-ти рекомендацій аудитів ефективності управління
комунальними підприємствами.
Це зроблено за результатами річної взаємодії органів місцевого
самоврядування та 3-х місцевих учасників
міжобласної коаліції #ГромадськаПрефектура» при підтрмці ФРММ:
1. ГО «Розвиток» за рекомендаціями громадського аудиту ефективності
витрачання бюджетних коштів на комунальні підприємства міста,
зокрема КП «Гарантія»;
2. ГО «Імпульс Херсощини» за рекомендаціями громадського аудиту
ефективності використання бюджетних коштів на компенсацію проїзду
пільгових категорій;
3. ГО «Громадські префекти Херсона за рекомендаціями громадського
аудиту ефективності використанння бюджетних видатків Управлінням
естетики та зовнішньої реклами Херсонської міської ради.

Більш докладно про стан виконання рекомендацій аудитів громадських
префектів:
1. За рекомендацією ГО «Розвиток» прийнято розпорядження
херсонського міського голови від 20 січня 2020 р №3р «Про
оприлюднення інформації щодо діяльності комунальних підприємств
територіальної громади м.
Херсона» https://hgi.org.ua/pdf/2020_hmvk/r3%20-%203.1.pdf
Цім розпорядження визначено послідовність здійснення оприлюднення
інформації про діяльність підприємств комунальної власності громади міста
Херсона, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному сайті
Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
На виконання згаданого розпорядження данні про діяльність міських
комунальних підприємств розміщуються на окремих сторінках кожного
підприємства http://www.city.kherson.ua/c/ekonomichna-sfera/s/komunalnipidpriyemstva-teritorialnoyi-gromadi-m-hersona.
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2. Виконкомом сприйняв з Три рекомендації ГО «Імпулс Херсонщини»
по запровадженню системи «Е-КВІТОК ХЕРСОНЦЯ» щодо порядків:


функціонування та вимоги до автоматизованої системи електронної
оплати проїзду пасажирів (АСООП) в міському пасажирському
транспорті загального користування у м. Херсон незалежно від форм
власності;



проведення конкурсу з визначення особи-інвестора (Єдиного
оператора ІІТС), уповноваженої на впровадження єдиної інтегрованої
інтелектуальної транспортної системи в міському пасажирському
транспорті у м. Херсоні незалежно від форм власності;

— По — третє, Порядку розповсюдження «Е-КВІТОК ХЕРСОНЦЯ» серед
пільгових електронних квитків серед пільгових категорій.
Відповідний проект рішення вже погодженя посадовцями для винесеня на
громадські слухання та сесію міської ради.
Докладніше про результати у пост- релізі http://frgn.mk.ua/?p=11825

Одеська область. м. Одеса.
При грантової і коуч - підтримки Фонду ГО «Антикорупційна офіс»
актуалізовані проблеми суспільного бюджету в Одесі.
На основі аналізу тендерів по завершених проектів громадського бюджету,
положення про громадський бюджет визначені основні причини його низької
ефективності та участі в ньому городян. ОМС подані пропозиції щодо
вирішення проблеми.
Активізовано діалог між активістами та представниками ОМС. Презентація
на підсумковому круглому столі 26.06.2020 http://www.frgn.mk.ua/wpcontent/uploads/2020/06/Dod%207%20Grom%20Budg%20Odesa.pptx
Докладніше про результати коаліції в файлі Dod 1 Itog.pdf.
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3.2.2. Просування системи внутрішнього контролю та внутрішнього
аудиту у 8-ми громадах 4-х областей України.
Метою цього проекту було покращення якості місцевого самоврядування,
збільшення його прозорості, підзвітності, та ефективності використання
бюджетних коштів на основі можливостей, що отримають місцеві громади
від запровадження системи управління якістю (далі СУЯ).
Запровадження українського СУЯ — системи внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту (ВК-ВА) з 2018 року вимагає:
Ст. 26 Бюджетного кодексу України;
 Постанова Кабінету Міністрів України № 1062 від 12.12.2018 «Про
затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю
розпорядниками бюджетних коштів»;
 Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2019 №160 «Про
затвердження форми Звіту про стан організації та здійснення
внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю».
 Та інш
Нажаль
наш
громадський
аудит
http://www.frgn.mk.ua/wpcontent/uploads/2019/09/Analit19.pdf у вересні 2019р. виявив, що місцеві
посадовці зокрема 4 регіонів України не розуміли сутності ВК-ВА, логістики
його впровадження. Замість цього, у більшості відповідей нас інформували
про контроль фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств
установ і організацій місцевих рад.


Протягом проекту у національному законодавстві виявлена наступна
законодавча колізія:
З одного боку у Ст. 26 Бюджетного кодексу України маємо для органів
місцевого
самоврядування
обов’язковість
запровадження
функцій
внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту (ВК-ВА). А з іншого, у п 5.
постанови №1001 лише їм рекомендовано утворити структурні підрозділи
внутрішнього аудиту.
Тому протягом вересня 2019 – січня 2021 змістом нашої адвокаційної
взаємодії стало навчання, листування, консультації, переговори з місцевих
посадовців, депутатів та активістів громад з практичних питань запуску
системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту (ВК-ВА).
ОМС було запропоновано декілька альтернативних шляхів впровадження
ВК-ВА, які вони могли обрати для себе.
17

Що вдалось зробити? Станом на початок січня 2021 р.
Миколаївська область. У м . Миколаїв затверджені:






Накази Департаменту фінансів та Департаменту внутрішнього
контролю ММР про впровадження системи контролю (Вересень 2019
р., лютий 2020 р.);
Миколаївським міським головою підписано розпорядження 2220 р від
04 вересня 2020 р Про організацію внутрішнього контролю у
виконавчому
комітеті
Миколаївської
міської
ради».
https://mkrada.gov.ua/documents/34546.html.
Воно
прийнято
за
рекомендаціями аудитів ФРММ та на виконання доручення міського
голови керівникам виконавчих органів Миколаївської міської ради від
18.02.2020 р та рішення Експертно-громадської ради Миколаївського
міськвиконкому від 20.08.2020 р. Реліз .
Для дієвості наказу експертами Фонду в серпні – жовтні проведено
серію семінарів і консультацій для Департаментів, що відповідають за
впровадження механізму. Подібні заходи з керівниками підрозділів
виконкому та відповідальними за контроль заплановані і на перший
квартал 2021 р.

Налагоджено методичний супровід відповідних робочих груп голови
Миколаївської ОДА та Миколаївського міського голови при проведенні
внутрішніх аудитів у та виконавчому комітеті Миколаївської міської ради :


Миколаївська ОДА. Внутрішній аудит відповідності вимогам
законодавства та ефективності виконання обласних бюджетних
програм за 2018 р. провела робоча група Голови Миколаївської ОДА
протягом січня 2020 р.

Реліз наради в ОДА 4 лютого 2020 р.
Аудиторський звіт Про проведення внутрішнього аудиту ефективності
виконання бюджетних програм за 2018 рік розпорядниками коштів
обласного бюджету Миколаївської області
Пост- реліз


Миколаївській міськвиконком. Внутрішній аудит паспортів
бюджетних програм м. Миколаєва 2020 р бюджетних програм
здійснив Департамент фінансів миколаївської міської ради в рамках
діяльності и робочої групи Миколаївського міського голови з питань
демократичності і ефективності бюджетного процесу у м. Миколаєві.
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Аудиторський звіт відповідності паспортів бюджетних програм 2020 .
За результатами аудиту відбулась нарада у Миколаївському міськвиконкомі з
керівниками головним планових служб та відповідальними працівниками
головних розпорядників коштів міської громади. http://frgn.mk.ua/?p=11386.
Результат: Майже усі головні розпорядники бюджетних коштів (ГРБК)
миколаївської міської ради сприйняли зауваження та рекомендації аудиту
щодо 81% (34 з 42 ГРБК) показників бюджетних програм. А саме ГРБК:


Планують уточнити результативні показники 22 бюджетних програм;



Дали обґрунтовані пояснення щодо показників 10 бюджетних програм;



Визнали помилки/доцільність економічного обгрунтівання 2 х
бюджетних програм.

З іншого боку, 4 ГРБК ще мають заперечення до зауважень аудиту по
показників 19% (8- з 42) проблемних бюджетних програм.
Вони аргументують:


Відповідністю вимогам законодавства України показників шости
бюджетних програм;



Існуючою практикою при формуванні двох бюджетних програм.

Тепер є можливість вирахувати ціни на муніципальні послуги управлінські
послуги та зрозуміти на скільки вони змінились у порівнянні з попередніми
2019, 2018 та 2017 році. Зроблено ще один крок до прозорості та підзвітності
бюджетного процесу.
Згідно офіційного листа Департаменту фінансів матеріали аудиту та
результати наради були направлені головним розпорядникам бюджетних
кошті. Усі питання, були відпрацьовані. Докланіше узагальнення реакції
головних розпорядників бюджетних коштів у таблиці .
Реакція на аудит .Таблиця врахування.
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В Баштанській міська ОТГ. За рекомендаціями громадського аудиту
Фонду в виконавчих органах Баштанського міської ради рішенням червневої
сесії №9 затвердили «Інструкції з організації внутрішнього контролю», що
була розроблена при супроводі експертів програми DOBRE. Реліз .
Ці напрацювання коаліції щодо впровадження на місцевому рівні системи
управління якості на місцевому рівні рекомендовано лютневим круглим
столів, що відбувся г Києві. Реліз.

Чернігівська область:
м. Ніжин. Розпорядженням міського голови від № 43 від 18 лютого 2020р
створено робоча група щодо вдосконалення системи організації
внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту у виконавчих органах
Ніжинської міської ради Чернігівської області та ії виконавчому комітеті
(юридичній особі).
Розпорядженням Менської міської ради № 335 від 10.12.2019р.
створено чотири відповідні робочі групи з напрацювання нормативних
документів для організацію та здійснення внутрішнього контролю та аудиту
у всіх 4-х ГРБК (в Менській міській раді, управлінні фінансів та відділах
культури и освіти). На виконання згаданого розпорядження Менська міська
рада розробила Положення та План організації внутрішнього контролю у
ГРБК на 2020р., та затверджено розпорядження міської ради № 47 від
14.02.2020 р. «Про організацію та здійснення внутрішнього контролю у
Менській міській раді».

Луганська область:
Троїцька селищна ОТГ. Затверджено
Розпорядження голови від 18.02.20 р. №35 «Про затвердження
Положення з організації внутрішнього контролю в Троїцькій селищній
раді та її виконавчих органах»;
Рубіжне. Прийнятий наказ по фінансовому управлінню від 3.12.19 р. № 37
«Про затвердження положення з організації внутрішнього контролю».
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Дніпропетровська область:
м. Дніпро: Прийняти три НАКАЗИ:
Департаменту екологічної політики № 44 від 12.08.2019 р. зі змінами
від 26.12.201р. «Про затвердження порядку організації внутрішнього
контролю»;
 Управління майном колишнього с.м.т. Таромське №1 від 02.01.2020 р.
«Про призначення відповідального за виконання функцій внутрішнього
фінансового контролю»;
 Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури №14 від
30.01.2020 р. «Щодо організації внутрішнього контролю».
У стадії прийняття подібні Накази по інших розпорядниках бюджетних
коштів міського бюджету м. Дніпро.


Покровська селищна ОТГ
Місцеві посадовці за допомогою експерту проекту розробляють проект
Інструкції з організації внутрішнього контролю на підприємствах, в
установах та організаціях, що фінансуються з селищного бюджету.
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3.3. Туризм, спадщина та творчість» (THC) ( вересень 2019- лютий 2020)
Фонд є партнером Спільної операційної програми Чорноморський
басейн 2014-2020, що фінансується проектом BSB1130.
Період реалізації з 26.09.2020 до 26.12.2022 року.
Партнер у Болгарії: Європейський інститут культурного туризму EUREKA
NPO
Меморандуми про партнерство підписано зі 5-ю місцевими громадами:
Миколаївською і Вознесенською міськими, Березанською селищною,
Коблівською, Галицинівською сільськими радами.
Загальний бюджет: 900,173,00 євро, з яких грант ГО Фонд розвитку м.
Миколаєва дорівнює 208 449,00 євро.
Проект спрямовано на інтеграцію секторів туризму та спадщини задля
досягнення їх взаємної вигоди. Загалом, ії метою є розвиток бізнесу в цих
секторах шляхом розвитку креативного туризму та культурних продуктів на
основі локальних активів.

Завдання проекту:
- Нарощування потенціалу місцевих учасників для успішного
транскордонного ділового співробітництва в сфері творчого туризму і
культури.
- Розробка інноваційних пропозицій транскордонного творчого туризму
і культурних продуктів на основі місцевої спадщини.
- Розробка майданчиків для спільного просування творчого туризму і
культурних продуктів цільових країн.
Територія реалізації проекту українським партнером (ГО Фонд розвитку м.
Миколаєва») – Миколаївська область.
Реліз проекту
Презентація проекту
Відео на: ТРК НІС-ТВ;
ТРК МАРТ ; ТРК UA: Миколаїв ; ІНШЕ — ТВ ; NK
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Заходи:
По-перше, Конкурсний набір експертів кучерів та тренерів.
Оголошення: Коучер

; Тренер

По- друге, Інвентарізація спадщини та туристичних продуктів .
Оголошення на
По- третє, Презентація проекту 15 грудня 2020 р.
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Анонс. ; Реліз ; Відео на ТРК НІС- ТВ .
По - третє, Прес — клуб проекту 18.12.2020 р.

Анонс ; Реліз
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Інформаційний супровід Загалом за 2020 р.

3.2.

Публікацій

Аудиторія

Інтернет-видання

321

61 716

Власні публікації ФРММ

89

14748

Відесюжети

38

2608

199

177906 8

ПроведеноФРММ компаній в facebook,
facebook, кількість like 5929,share 2988

8 917

Друковані видання
Всього

1

365

648

88 354

Кількість аудиторії –88 352 осіб, які отримали інформацію через ЗМІ та
Інтернет про діяльність Фонду та його партнерів по проектам. Зокрема:
Біля 300 000 осіб - ТРК «МАРТ», «НІС-ТВ» «Сатурн»та UA:«Миколаїв».
Таблиця з розрахунком аудиторії та лінками на публікації Підсумкова.xls
По напрямкам:
(1). «Мережі ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії» (РЦ) ;
Публікацій
96
32
6
62

Інтернет-видання
Власні публікації ФРММ
Відесюжети
ПроведеноФРММ компаній в facebook,
facebook кількість like 2184,share 908
Всього

(2).

196

ГромадськаПрефектура на півдні України.

Інтернет-видання
Власні публікації ФРММ
Відесюжети
ПроведеноФРММ компаній в facebook,
Кількість like 1 702 ,share 1 502

(3)

Аудиторія
15 192
4374
161
93 294
3 092
116 113

Публікацій

Аудиторія

172
42
26
101

33 732
8242
2109
58493 8
3204

THC

Інтернет-видання
Власні публікації ФРММ
Друковані видання
Відеосюжети
ПроведеноФРММ компаній в соціальних
мережах facebook,
Соціальні мережи кількість like 2043 ,share 578
Всього
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Публікацій

Аудиторія

53
15
1
6

12 792
2132
365
338

35

26 119

110

2 621
44 367

4. Організаційна структура: колективний керівний орган,
засновники, команда.
Згідно зі Статутом діють колективні керівні органи:
Загальні збори членів ФРММ (на 05.03.2020 – 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; PR-SMM- 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 у 2020 року .
Виконані:
1. 26.06.2019 р. -15.03.2020 р. – «Внутрішній контроль та аудит – як
основа підвищення ефективності місцевих бюджетів у 4-х регіонів
України». Сторінка проекту. Донор - Уряд Великої Британії. Грант –
549 000 грн. GBR 18000. /$22334
2. 01.05.2019р – 30.04.2020 р- «Громадська префектура для прозорості та
ефективності місцевих бюджетів». Сторінка проекту тут. Донор –
Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні. Грант 359263,86грн./ $14 452;
3. 01.07.2019 – 30.06.2020 - «Демократія та законність для ефективних
місцевих бюджетів на півдні України». Сторінка проекту тут. Донор –
NED (USA). Грант - 621478 грн./$25000;
4. 01.07.2019 – 30.06.2020 - «Добрі дороги у гармонійних громадах
Березанщини». Сторінка проекту тут. Донор – МФ «Відродження».
Грант - 331 000 грн. /$13315,04;
5. 01.11.2019 -30.10.2020 - «Сприяння антикорупційній реформі на
місцевому рівні в Україні». Сторінка проекту тут. Донор - ГО Центр
«Доброчин» за кошти Програми МАТРА Посольства Королівства
Нідерланди.
На 14.01.2021 р. триває реалізація 3-х проектів. А саме:
6. 15.07.2020 – 15.03.2021 р. - «Добра освіта у гармонійних громадах
Березанщини». Сторінка проекту тут. Донор – МФ «Відродження».
Грант - 270 000,00 грн.;
7. 01.10.2020 – 31.07.202 р. «Дієва стратегія для гармонійної Березанської
ЕКО- громади». Сторінка проекту тут . Донор – МФ «Відродження» та
ЄС в рамках грантового компоненту EU4USociety. Грант – 302 920.00
грн;
8. 27.09.2020 – 31.12.2022 р. – «Туризм, спадщина та творчість», Сторінка
проекту тут . Донор – Грузинський центр мистецтв і культури,
Тбілісі, Грузія www.gaccgeorgia.org за кошти Black Sea Basin (Subsidy
Contract No.BSB 1130). Грант – 208 449,00 євро
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Показники проектної діяльності ФРММ за 2020 рік.
Напрямки/Донорська організація/Заходи
1. Дія «Мережі ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії» (РЦ)
- Публічних заходів у сфері медіації – 13 заходів/217 учасників:
Фокус - груп /заходів медіацій 6. Учасників: 89 осіб.
Круглий стіл 5 захід/ 81 учасників:
Конференція – 1 захід/ 28 учасників:
Прес - конференція в Українському кризовому медіацентрі ( м Київ) – 1/19 учасників.
Публічні антикорупційні заходи – 4 заходи/147 учасника:
Адвокаційні заходи (Антикорупційні кави) – 2 заходи /Учасників – 32;
Івенти (Антикорупційні лікбези) – 2 заходи /Учасників – 115.
- Навчання – 3 заходи /Учасників – 64;
Загалом заходи РЦ:
- Навчання – 3 заходи /Учасників – 64;
- Публічні заходи - 17 заходів/364 учасників;
2. Громадська Префектура
- Навчання у «Школі громадського префекта» – 3 заходи/49 учасників: 3
дводенних тренінгів/53 осіб;
- Публічні заходи. – 8 захід/214 учасників , зокрема 2 е- заходи/41 учасник. А
саме:
Круглі столи - 6 захід/191 учасників , зокрема 2 е- заходи/41 учасник;
Прес-клуби - 2/26учасників/
- Заходи місцевої демократії (Коуч- супровід нарад на засіданнях
громадських рад) 8 захід/158 учасників, зокрема 5 е- захід/99 учасників. А
саме::
Громадської ради при херсонському голові – 2 захода/57 учасникі, зокрема 1 езахід/32 учасник;
Експертно- громадської ради виконавчого комітету миколаївської міської ради
– 6 західів/96 учасників, зокрема 4 е- західа /67 учасників.
Загалом заходи Громадська Префектура
- Навчання – 3 заходи/49 учасників;
- Публічні заходи. – 8 захід/214 учасників , зокрема 2 е- заходи/41 учасник
- Заходи місцевої демократії 8 захід/158 учасників, зокрема 5 е- захід/99 учасників
3. Туризм, спадщина та творчість» (THC)а
- Публічні заходи - 2 захід/60 учасників
Надано 300 консультацій.
Загалом заходи ГО ФРММ:
- Навчання – 6 заходів/113 учасників;
- Заходи місцевої демократії - 8 захід/158 учасників, зокрема 5 е- захід/99 учасників;
- Публічні заходи - 27 захід/648 учасників , зокрема 2 е- заходи/41 учасник;
- Надано 300 консультацій.
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7. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи)
 Фонд з лютого 2013 р. є учасником міжрегіональної мережі
«Ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії».
Координатор
та
методист
напрямку
Мережі
#ГромадськаПрефектура;
 Фонд з жовтня 2014 р. є учасником громадського партнерства «За
прозорі місцеві бюджети!»;
 Фонд з квітня 2005 р. членом Національної асоціації агентств
регіонального розвитку (NARDA);
 Фонд – учасник коаліції «Миколаївська регіональна платформа
реформ» (МРПР) - партнер національної коаліції Реанімаційний
пакет реформ (РПР) Директор Фонду - відповідальний секретар
МРПР;
8 Інформація про донорів у 2020 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) 29390-72. 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 ;
Грузинський центр мистецтв і культури, Тбілісі, Грузія
www.gaccgeorgia.org за кошти Black Sea Basin (Subsidy Contract No.BSB
1130). Директор проекту Маріам Двалішвілі mariamk@gaccgeorgia.org>+995 32
2931335 (office)+995 599 275 075 (cell);
ГО «Доброчин» ( м Чернігів) http://dobrochyn.org.ua/ Наталля Дрозд
14017, м. Чернігів, вул. Жабинського, 13/42, 2 поверх, Телефони: +38 – 0462
– 67-71-81; +38 – 0462 – 67-75-75/ моб.- 050-382-85-90, E-mail:
dobrochyn@cn.relc.com;
ГО «Учбово- методичний центр захисту прав людини» ГО HRTC (
м Миколаїв) . Борис Кудар, моб -067-712-62-87, E-mail: kudar.boris@gmail.com.
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9.Фінансові показники (адміністративні та проектні витрати)
ДОХОДИ тис. грн
2018
2019
2020
Залишок цільового фінансування на 1 січня 936,77
542,39
724.5
звітного року
Надходження (гранти від міжнародних
організацій)

1259,52

1714,99

3521.7

Пасивні доходи
Разом (без
урахування залишку
цільового фінансування на початок року)
ВИТРАТИ тис. грн
Програмні витрати, всього:
Бюджети конкурсів малих грантів
Витрати на реалізацію проектів ФРММ
Адміністративні витрати, всього
Оплата праці (нарахована)
Єдиний соціальний внесок
Інтернет, хостінг
Знос основних фондів
Закупівля обладнання у тому числі
програмного забезпечення
Витрати від курсової різниці
Витрати на відрядження
Банківські витрати
Канцелярські товари для офісу поштові
витрати
Разом

73,40
1332,92

75,0
1789,99

89.5
3611.2

2018
1503,19
168,00
1335,19
198,41
145,53
32,01
8,92

2019
969,47
180,5
788,97
313,58
195,66
42,19
10,5
10,0

2020
754,5
231.3
523,2
377,9
193.2
50.8
12,8
0,5
87,2

1,1
10,85

18,6
6,87
1,1
29,76

7,4
1,5
24,5

1701,60

1283,05

1132.4

8.1.Баланс ФРММ за 2020 р. тут
9. Контактна інформація.
Місце знаходження: м. Миколаїв, вул. Севастопольська, будинок 15/ 3.
Контактні дані: Тел/факс (0512) 47-38-79. (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://www.youtube.com/channel/UCOMr1lrfk62JT8ovZlBe6eg/videos
15.01.2021 р.
Голова правління ГО ФРММ, Тетяна Чистякова;
Директор ГО ФРММ, Михайло Золотухін.
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