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Ініціативній групі з формування 

складу експертно-громадської ради 

виконавчого комітету Миколаївської 

міської ради 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства за вересень 2020 - лютий 2021 року 

 

1. Громадська організація «Інститут перспективних досліджень» 

 

2. ІПД 

 

3. Дані про легалізацію ІГС 

- 17.05.2013 – реєстр. Служба Миколаївського міського 

управління юстиції Миколаївської області, св-во №1402950; 

- 18.05.2013, 15221020000023479 – номер запису в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

про проведення державної реєстрації 

 

4. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти) 

м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 76, оф.8, 050-2893936,  

e-mail: ipd-ua@ukr.net 

 

5. Мета та напрями діяльності 

Мета діяльності ІПД (згідно п.2.1 Статуту) – поєднання зусиль 

фахівців різних галузей суспільних та природничих наук для 

вивчення та розв’язання соціально-економічних, правових, 

політичних, екологічних та інших проблем сучасного суспільства, 

проведення фундаментальних, пошукових, прикладних, наукових та 

інших досліджень, розробка та втілення проектів з метою сприяння 

захисту національних інтересів України, розбудові розвиненого 

громадянського суспільства, збагачення духовності населення та 

підвищенню його матеріального добробуту.  

Серед основних напрямів діяльності ІПД (згідно п.2.2 

Статуту): 

- проведення фундаментальних та прикладних досліджень, 

розробка та втілення проектів у галузі суспільних та 

природничих наук; 

-  пропаганда наукових розробок та освітніх програм серед 

різних верств населення; 

- участь у консультуванні з наукових питань, надання 

експертної та інших форм допомоги установам, організаціям, 

громадським об'єднанням, окремим вченим та фахівцям за 

їхніми зверненнями, у тому разі коли мета їх діяльності 

відповідає меті та завданням ІПД; 



- співробітництво в реалізації спільних проектів, грантів з 

усіма зацікавленими установами, науковими та просвітніми 

закладами, громадськими об'єднаннями, підприємствами, 

комерційними організаціями та державними установами як на 

території Україні, так і за кордоном; 

-  розвиток обміну інформацією із закордонними та міжнародними 

неурядовими організаціями за допомогою друкування 

інформаційних листків, брошур, Інтернету, співробітництва із 

засобами масової інформації та іншим способом. 

- участь у розвитку міжнародних зв'язків в галузі наукових 

досліджень, сприяння обміну досвідом роботи. 

 

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах 

виконавчої влади 

Для досягання статутної мети та виконання статутних завдань 

ІПД (згідно п.2.3 Статуту) має право: 

- брати участь у розробленні проектів нормативно-правових 

актів, що видаються органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського 

об'єднання та важливих питань державного і суспільного 

життя; 

- брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування для проведення консультацій з 

громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з 

питань, що стосуються сфери їхньої діяльності 

 

7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані 

проекти, виконані програми, друковані видання, подання 

відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих 

пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації 

державної, регіональної політики у відповідній сфері та 

інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за 

наявності) із зазначенням посилань, які підтверджують проведення 

перелічених заходів, реалізацію проєктів тощо. 

Впродовж визначеного часу продовжується робота щодо 

вдосконалення виборчого законодавства України, зокрема у 

відповідності до пропозицій ІПД щодо модернізації системи 

виборів народних депутатів України та місцевих рад шляхом 

впровадження системи виборів за «відкритими партійними 

списками», розроблено ряд пропозиції щодо внесення змін до 

Виборчого Кодексу. 

У напрямку охорони навколишнього природного середовища 

представники ІПД продовжили роботу у складі науково-технічних 

рад Національного природного парку «Бузький Гард» та 

Національного природного парку «Білобережжя Святослава». 

Також впродовж зазначеного періоду представники ІПД брали 

участь у проведенні досліджень археологічно-культурної спадщини 

на території Миколаївської області.  

 

Заступник директора      О.І. Смирнов 


