
Біографічна довідка делегованого представника ІГС 
для участі в установчих зборах для формування експертно-громадської ради виконавчого

комітету Миколаївської міської ради

Михайло Євгенович Золотухін.
Працює Д и р е к т о р  ГО  «Ф онд р о зв и т ку  м. М икол аєва »  з 2015  р
Громадянс
тво

Україна

Число, 
місяць і рік 
народженн 
я
Місце
народженн
я

м. М икола їв , Україна

Освіта Перша освіта Спеціаліст. Миколаївський 
кораблебудівний інститут 1987 -  1994 року, інженер- 
механік. Денна форма навчання.
Друга освіта. Магістр державного управління. Одеській 
регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при 
Президентові України. 2009-2012 р. Спеціалізація : 
регіональне управління.

Науковий
ступінь,
вчене
звання
(за
наявност і)

- немає

Володіння
мовами

Російська- рідна. Українська вільно 
Німецька -  початковий

Нагороди,
почесні
звання

немає

Досвід 
роботи у 
виборних 
органах

- Депутат миколаївської міської ради 5-го скликання. 
Заступник голови постійної депутатської комісії з 
питань ЖКГ та благоустрою міста (2006-2010);

- Член Експертно-громадської ради виконавчого 
комітету миколаївської міської ради. Заступник 
голов з 2011 р.

- Голова громадської ради Миколаївсбкої ОДА з 
14.12.2020р.

Трудова
діяльність

ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» (ФРММ) з квітня 
2002р голова правління. 3 лютого 2013р. Координатор



{дата 
займаної 
посади: з 
...до ...)

«Ресурсного центру самоорганізації та демократії 
участі» Миколаївщині». 3 січня 2015р. Директор ФРММ. 
Центр соціально-економічного розвитку Українського 
Причорномор’я (м Миколаїв), менеджер з питань зв’язків 
з недержавними організаціями, з квітня 1998 г- квіт.2002 
року.
ЗАО «СК «Миколаїв». Інженер- механік. Квітень 1997 -  
квітень 1998р . Експлуатація техногічного обладнання та 
споруд
Державне підприємство «Чорноморський суднобудівний 
завод». Березень 1994- квітень 1997р. Інженер -  
механік. ОГМех (інженер з ремонту та експлуатації 
технологічного обладнання 2-категорії). Цех 20. Майстер 
з ремонту технологічного обладнання. Цех 24. См. 
Майстер.

Д о д а т к о 
в а і н ф о 
р м а ц і я

Експертна діяльність
1.12.2018 р. -31.06.2019 р. Експерт -  консультант та 
тренер проекту ОБОЄ в Україні «Підтримка належного 
врядування в місцевих громадах як складової реформи 
децентралізації», що виконується у співпраці з 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України. , 1 
3 01.01.2012р -  позаштатний викладач в 
Миколаївському обласному центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій за напрямками: 
«Управління місцевим самоврядування -  концепції, 
моделі та практика в Україні; Територіальне управління; 
Управління проектами.

Членство в 
ІГС

з 1 .04.1995 р -  ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»

Особисті
досягнення

Як д еп у та т  ініціював внесеня у С т а т у т  м. Миколаєва 
Експертно- громадську раду виконавчого ко м іте ту  
Миколаївської міської ради як частини системи  
місцевого самоврядування.
Як заступник голови ЕГР  т а  координатор коаліції 
#ГоомадськаПрефектура . Ум .  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». 
Мї05://ткгаба.аоу. 113/6001̂ 6015/34546.1-111711. 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 о. 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 Микол ької ради

Контактна
інформація
ІГС та
делегованої
особи

 Е-таіІ: їопбпікоІ(3>.аплаіІ.сот 

Присутність в соціальних мережах (Так), в яких сааме 
\ллллллїгап.тк.иа
І7іїР5:/Ллл/у\мТасеЬоок.сот/1:опсІга2УШа?5к=\л/аІІ
1іМоз://\ллллл/.уоиіиЬе.сот/сИаппеІ/І)СОМг1Ііік62Л8оу2І
ВебеоА/ісІеоз

Михайло Золотухін 
ИІЬз://\ллллл/ТасеЬоок.сот/МіЬаіІ2оІоІуЬіп/

Можливі 
напрями 
роботи у 
громадські 
й раді

С тр а те г ія  розвитку м іста  . Розробка т а  моніторинг 
ефективності.
Місцеві фінанси. Гоомадській аудит відповідності т а  
ефективності.
Система внутрішнього контролю т а  внутрішньго 
аудиту. Монторинг т а  сприяння належного 
функціонування.
Дієві механізми місцевої демократії.



Ініціативній групі 
з формування нового складу 

експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТА ДЕЛЕГОВАНОГО ПРЕДСТАВНИКА ГО «ФОНД
РОЗВИТКУ М. МИКОЛАЄВА»

я, Михайло Євгенович Золотухін, є директором ГО «Фонд розвитку м.
Миколаєва.
З 2013 року на базі ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» діє «Ресурсний центр сприяння 
місцевої демократії у Миколаївській області» (далі РЦ).) Сторінка РЦ з результатами 
линкам на аналітику та досягнення клієнтів Ь»р://Ггап.тк.иа/?раае М=5217
Фонд має успішний досвід систематизації дієвих механізмів впливу громадськості на 
підзвітність, прозорість ефективність дій органів місцевого самоврядування у практичні 
кейс-посібники, що використаються у «Школі громадянської дії» та «Школі громадських 
префектів при навчанні як місцевих громадських активістів так і посадовців органів 
місцевого самоврядування. Комплект кейс-посібників та відео-матеріалів на 
ЬЦр://Ггап.тк.иа/?р= 10620
Також напрацювання команди Фонду увійшли до онлайн-курсу РготеїЬеиз “Ефективна 
взаємодія органів місцевого самоврядування з
громадськістю». Ьир8://соиг8Є8.рготеіЬеи8.ога.иа/соиг8Є8/соиг8е- 
у1:РготеіЬеи8+ІЕАР101+2020 Т1/аЬоиЕ
У 2009 р був ув ініціатором створення Експертно-громадської ради виконавчому комітету 

Миколаївської міської ради.
Бажаю запровадити дієву модель взаємодії організацій громадянського суспільства органів 
публічної влади для реалізації національних реформ на місцевому рівні. Також цікавлюсь 
питаннями децентралізації та бажають поєднати свою професійну діяльність з розвитком 

місцевого самоврядування.
Геми, в яких особа є експертом

І. Вдосконалення нормативно-правового забезпечення створення та просування дієвої 
моделі стратегічного розвитку та належного врядування місцевих громад на основі 
механізмів демократії участі та самоорганізації.
Налагодження громадського діалогу з запровадження демократичного, доброчесного 
врядування та політик розбудови місцевих громад шляхом моніторингу/аналізу місцевої 
політики з наступним з наступним просуванням рекомендацій.
• II. Становлення громадських інститутів демократії участі шляхом реформування 
місцевих нормативно-правових актів (НПА) та їх ресурсної підтримки;

• - які проектні рішення Ви маєте намір реалізувати в складі експертно-громадської

Миколаївським міським головою підписано розпорядження 2220 р від 04 вересня 2020 р 
Про організацію внутрішнього контролю у виконавчому комітеті Миколаївської міської 
ради». Ьпр5://шкгас1а.соу.иа/с1оситепІ5/34546.Ьцті1.

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 на Ьйр://Ргап.тк.иа/?р=11834&й)с1іс1=I^уАК■2с52ОВ\у1IМ^с1-
^М^0ТР9^VРЗ^VК.аxрУN^4у6У^1:22Рс 12еУа5Рз750 1РУ

За моєю ініціативою у Миколаєві за принципом «мовчазної згоди» 26.01.2019г відбулися



перші Загальноміські громадські слухання з питань ефективності та прозорості бюджетного 
процесу 2017-2019 ЬДр://іт§п.тк.иа/?р=10518 і засідання Експертно-громадської ради 
Миколаївського міськвиконкому 31.01. 2019 Ьпр://їг§п.тк.иа/?р=10531. Передача про 
виконання ОМС рекомендацій слухань на ТК «НІС-ТВ» 
Ьпр5:/А¥\у\у.уоиШЬе.сот/\уаІсЬ?ііте сопІіпие=228&\-\УЕіТ\УрЗпкОІ.
Рекомендації місцевих громадянських груп почули в ОМС. На виконання їхніх 
рекомендацій Бюджетні запити 2019 розміщені на сайтах ОМС. Паспорти бюджетних 
програм на 2019 сформовані з дотриманням вимог законодавства. Також 12 березня 2019 р, 
як 6 березня 2018 відбулися публічні представлення результатів виконання бюджетних 
програм за 2017, 2018 відповідно.
Так громадам стали зрозумілі як «ціни» за управлінські послуги ОМС, так виклики 
ефективності бюджетного процесу. Більш того, команда проекту довела спроможність 
механізмів демократії участі для ефективності муніципального фінансового менеджменту. 
Так даними аналізу запитів та паспортів бюджетних програм, бюджетних запитів 2019, 
звітів і паспортів за 2018 р.р Миколаєві зменшені «ціни» на:
- зміст 1 га. зелених насаджень знижено від 20 до 50% з економією бюджетних коштів на 
31,5 млн. грн. за аналогічним в 2018 обсягом робіт;
- утеплення 1 кв. м стін знижено на 60% з економією плану на 16,6 млн. грн за аналогічним
плановому обсягу робіт в 2018. Відео
Ьцр5://\уу/Уу'.уоиШЬе.сот/\уа!сЬ?Цте сопііпие=247&у=:\УЕі1:\Ур5пкОІ.
м. Дніпро. Заощаджені 28,98 млн. Грн. к о ш т ів  платника под

.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 2021 р.

- який результат Ви хочете отримати від своєї діяльності та який новий досвід хотіли б 
здобути;

Запровадити дієву систему , що гарантує ефективне та прозоре інвестування коштів 
місцевого бюджету у розвиток міста.

- яку користь ви можете принести, беручи участь в роботі експертно-громадської ради 
виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Маю успішний практичний 10 річний домвід заступника ЕГР.
1. Пріоритетні напрямки діяльності, на яких кандидат планує зосередити свою увагу, 

ставши членом експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської 
ради.

Місцеві фінанси та належне врядування
2. Бачення щодо того, яким чином можуть бути досягнені поставлені кандидатом цілі в 

межах повноважень експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської 
міської ради.

3. Продовжити практику ЕГР -  містка між громадою та міськвиконкомом

4. Власне бачення того, яким чином має бути організована робота в експертно- 
громадській раді виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Згідно діючого положення ЕГР

19.02.2021 р
Директор ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва Михайло Золотухін


