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

ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради

П. І. Б.
Кашуба Ганна Володимирівна

Працює Голова ГО «Фонд Ініціативного 
Розвитку».

Г ромадянство України
Число, місяць і рік 
народження
Місце народження Росія, Кемеровська область, місто 

Новокузнецьк.
Освіта Вища, рівень - спеціаліст. Миколаївський 

державний педагогічний інститут. 1997р. 
Спеціальність: «Мова і література 
(російська та англійська)»
Друга вища, рівень -  спеціаліст.
Південна академія Мінпромполітики 
України 2002р. Спеціальність 
«Економіка підприємства» , кваліфікація 
«Економіст».

Науковий ступінь, вчене 
звання (за наявності)

-

Володіння мовами Українська, російська, англійська
Нагороди, почесні звання
(за наявності)

.

2007р. стажування в Німеччині за 
програмою міністерства економіки 
України «Українська ініціатива» з 
підготовки управлінських кадрів 
ІЖУЕЖ ЮТЕКМАТКЖАЬ
таїтЕквшоїжа т о
Е Ж \\аС К ЬШ С  §ОшЬН.
2019 пройшла курс навчання у «Школі 
громадських префектів» та отримала 
кваліфікацію (навички) громадського 
префекта

Досвід роботи у виборних 
органах

- експертно-громадська Рада при 
Департаменті ЖКГ Миколаївської 
міськради;
- експертно-громадська Рада по освіті 
дорослих при Миколаївській міськраді;
- коаліція Миколаївська Регіональна 
Платформа Реформ



/

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

у 2015р. я стала співзасновником і 
головою громадської організації «Фонд 
ініціативного розвитку» з місією - 
«Просування ідеї скорочення споживання 
енергоресурсів та впровадження 
енергозберігаючих технологій». 
2008-2019 роки -  фінансовий директор 
ТОВ «Миколаївенергомонтаж». 
Напрямки діяльності підприємства: 
виробництво електрообладнання 0,4; 
6(10); 35 кВ, монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи 
промислових об’єктів.
2002-2008 - заступник директора ТОВ 
МП «Інвест» з фінансово-економічних 
питань.

Д о д а т к о в а  і н ф о р м а ц  
і я
Членство в ІГС 3 2015р. співзасновник і голова ГО 

«Фонд ініціативного розвитку»
Особисті досягнення Моя діяльність в цілому направлена на 

громадські ініціативи. Я вважаю, що 
знання та навички, які я отримала при 
проходженні навчання у Школі 
громадської префектури, я повинна 
застосувати на практиці. Я сподіваюсь, 
що ці знання дозволять мені внести свій 
посильний внесок у становлення в 
Україні ефективної, прозорої і 
раціональної місцевої бюджетної 
політики.

Контактна інформація ІГС та
делегованої особи

м. Миколаїв, вул. Адміральська 18/4 
Пошта: ІопсІ.іпг@§таі1.сот 

Можливі напрями роботи у 
громадській раді



кому: ініціативній групі з формування нового 
складу експертно-громадської ради виконавчого 
комітету Миколаївської міської ради.

від кого: уповноваженого представника ГО 
«Фонд ініціативного розвитку» на участь в 
установчих зборах з обрання складу експертно- 
громадської ради виконавчого комітету 
Миколаївської міської ради Кашуби Г анни 
Володимирівни

(ПІБ кандидата)

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я, Кашуба Ганна Володимирівна, вчитель та економіст за фахом, 
експерт у галузі енергозбереження та громадський діяч за покликанням 
звертаюсь до ініціативній групи з формування нового складу експертно- 
громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради з 
проханням включити мене до складу експертно-громадської ради та 
повідомляю наступне:

У 2015р. я стала співзасновником і головою громадської організації 
«Фонд ініціативного розвитку» з місією - «Просування ідеї скорочення 
споживання енергоресурсів та впровадження енергозберігаючих технологій». 
Ця спрямованість реалізується за допомогою проведення ромадських аудитів 
міського бюджету за программами енергозбереження.

За результатами аудитів розробляються рекомендації, щостосуються 
підвищення відкритості та ефективності використання бюджетних коштів.
У 2018 р. ці рекомендації були частково почуті міською владою.
Департамент енергозбереження вніс необхіднізміни в паспорти і звіти про 
виконання паспортів бюджетних програм.

Наша організація увійшла в ряд громадських об'єднань міста, що 
дозволяють посилювати вплив громадськості в різних напрямках:
Громадське партнерство «За прозорімісцевібюджети»; Миколаївська 
Регіональна Платформа реформ; Колегія громадських рад міста Миколаєва;
Громадська Рада при Департаменті ЖКГ. Це, по своїйсуті, майданчики, 
якідозволяють ефективно доносити до влади громадські ініціативи. 
(Наприклад, вперше в Миколаєві, були проведені громадські слухання з 
обговорення бюджету 2019. Я була одним з ініціаторів цього заходу.)



В пріоритеті своєї діяльності я бачу, що знання та навички, які я 
отримала при проходженні навчання у Школі громадської префектури, я 
повинна застосувати на практиці. Я сподіваюсь, що ці знання дозволять мені 
внести свій посильний внесок у становлення в Україні ефективної, прозорої 
раціональної місцевої бюджетної політики.


