
Фонд розвитку міста Миколаєва
54001, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 15 /З 
тел. +3 8(0512) 47-38-79,- факс +3 8(0512) 47-34-79 

е-таіі: ГопОпікоІ яетаіі.сот

Г ромадська організація

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського 
суспільства за 1 серпня 2020 -19 лютого 2021 року

1. Назва ІГС Громадська організація «Фонд розвитку міста Миколаєва»
2. Скорочена назва ІГС ГО ФРММ
3. Дані про легалізацію ІГС Створена 28.04.1995 р. ЕДРПОУ : 23090218.
4. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти) м. Мколаїв, вуд 
Севастопоьська , буд 15, кВ 3.. тел./факс (0512) 47-38-79, Е-таіІ: 
їопс!пікоІ@дтаіІ.сот
5. Мета та напрями діяльності Сприяння розбудові в Україні громадянського 
правового суспільства, демократії та реформування економіки з цивілізованими 
ринковими стосунками. Ст2.2. Статуту ФРММ. Напрямки(завдання):
(1) налагодження громадського діалогу з запровадження демократичного, 
доброчесного врядування та політик розбудови місцевих громад ....;
(2) становлення та ресурсна підтримка громадських інститутів, що просувають 
реформи децентралізації і місцевого самоврядування.

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої 
влади

З 2011 р директор ФРММ є заступником голови Експертно - громадської ради 
виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

З 14.12.2020 -  Голова громадської ради Миколаївської обласної державної 
адміністрації

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 проектів 
тощо.

Проект 1. Громадська префектура для ефективних місцевих бюджетів. 
Миколаївським міським головою підписано розпорядження 2220 р від 04 вересня
2020 р Про організацію внутрішнього контролю у виконавчому комітеті 
Миколаївської міської ради». Ніїр5://ткгас1а.доу.иа/с1оситепІз/34546.Ніт1.

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
И11р://їгдп.тк.иа/?р=11834&ЇЬсІісІ=ІУУАР2с5^ОВуу1ІМ0сІ-
І_МООТР9\Л/РЗгуКахрУМг4у6УИ22Рс12е\/д8Р575С> 1РУ .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.



Проект 2. Проект: «ТУРИЗМ, СПАДЩИНА ТА ТВОРЧІЧСТЬ.
Фонд у 2020 р став партнером Спільної операційної програми Чорноморський 
басейн 2014-2020, що фінансується проектом В5В1130 «Туризм, спадщина та 
творчість - ТНС ). Термін реалізації 27 місяців, починаючи з 26.09.2020 по 
25.12.2022. Загальний бюджет - 900,173,00 євро, з яких грант ГО Фонд розвитку м. 
Миколаєва дорівнює 208 449,00 євро. Територія реалізації -  Миколаївська 
область.
Його мета - сприяти розвитку бізнесу в секторі туризму і спадщини через спільні дії 
щодо розвитку творчого туризму і культурних продуктів на основі місцевої 
спадщини.

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.

Реліз проекту ; Презентація проекту ;Відео на: ТРК НІС-ТВ , ТРК 
МАРТ Ь1фз:/Алл/уу\/.уоиЩЬе.сот/ууаісіі?у=гЦг23екІІ-\л/; ТРК ЦА: Миколаїв

Меморандуми про партнерство з: Миколаївською, Вознесенською, Березанською, 
Коблівською, Галицинівською місцевими радами.

Реліз проекту Ьіїр://їгдп.тк.иа/?р=11999 

Презентація проекту

Відео на: ТРК НІС-ТВ ;

ТРК МАРТ ; ТРК ІІА: Миколаїв ;

ІНШЕ — ТВ ;

Триває іннветарізація. Реліз на НЦр:/Ягдп.тк.иа/?р=12089

Річний звіт за 2020 р

Реліз на Ьи:р://їгдп.плк.иа/?р = 12099 ;

Аналітичний звіт Ьир:/Дгдп.тк.иа/\л/р-сопІепІ:/ирІоасІ5/2021/01/2\/ІТ-РРММ- 
2 0 2 0 . р б Г ;

Баланс за 2020
р. Ьир5://бпуе.доодІе.сот/ЯІе/б/ШНВ8то5\л/РУуу41хсі2итР0гІІуух21:еНРІ\/\//уіе'л/ .

Директор ФРММ
м. п.

*  Інформацію про результати діяльності ІГС слід подавати у стислому 
вигляді. Обсяг -  не більше 2 сторінок формату А4

Михайло ЗОЛОТУХІН


