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ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства за 2015 - 2020 роки

1. Назва ІГС: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ІНІЦІАТИВНОГО 
РОЗВИТКУ",
2. Скорочена назва ІГС: ГО "ФОНД ІР"

3. Дані про легалізацію ІГС: Код ЄДРПОУ: 39697831;перебуває на обліку з:
17.03.2015 Миколаївське міське управління юстиції Свідоцтво №1430985 від 
17.03.15р; з 19.03.2015, Головне управління регіональні' статистики,
21680000 ; з 19.03.2015, 140315036679, ДПІ у Центральному районі м.
Миколаєва.

4. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти): м. Миколаїв, вул. 
Адміральська 18/4, пошта: ІопФіпг@§таі1.сот, тел.: +38(050)394-99-84

5. Мета та напрями діяльності: просування ідеї скорочення споживання 
енергоресурсів та впровадження енергозберігаючих технологій

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої 
влади:
- член експертно-громадської Ради при Департаменті ЖКГ Миколаївської 
міськради;
- член експертно-громадської Ради за освітою дорослих при Миколаївській 
міськраді;
- громадське партнерство «За прозори місцеві бюджети;
- коаліція «Миколаївська Регіональна Платформа Реформ».
- коаліція «Громадська Префектура»

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.



- 2015р. « Моніторинг використання бюджетних коштів по міських 
бюджетних програмах енерго - та ресурсозбереження у м. Миколаєві» (я - 
керівник проекту)

- 2018р. «Порівняльна оцінка ефективності бюджетних програм, 
реалізованих Департаментом енергетики, енергозбереження та впровадження 
інноваційних технологій м. Миколаєва у 2017р.»(я - керівник проекту)
- 2019-2020 «Аналіз доцільності затвердження асигнувань та шляхи 
формування управлінських рішень щодо підвищення ефективності 
використання бюджетних коштів при реалізації місцевої політики 
енергозбереження м. Миколаєва в період 2017-2019г.

Мої функції: управління проектом, збір та аналіз інформації в рамках 
дослідження, складання аналітичного звіту, розробка рекомендації для 
Миколаївської Міської Ради щодо підвищення прозорості та ефективності 
використання бюджетних фінансів прі реалізації політики енергозбереження, 
проведення інформаційної та адвокаційної кампанії.

Як консультант по бюджетним фінансам взяла участь у проведенні 
дослідження на тему:

2020р «Моніторинг використання бюджетних коштів та благодійних 
внесків навчальними закладами м. Миколаєва»

Мої функції : складання аналітичного звиту, розробка рекомендації 
органам місцевого самоврядування, презентація результатів дослідження в 
рамках інформаційної кампанії.

Як консультант по бюджетним фінансам взяла участь у проведенні 
дослідження на тему:

2020р «Аудит використання бюджетних коштів, програм організації 
благоустрою Адміністрацією Заводського району Миколаївської Міської 
Ради»

Мої функції : складання аналітичного звиту, розробка рекомендації 
органам місцевого самоврядування, презентація результатів дослідження в 
рамках інформаційної кампанії.

Г олова ГО «Фонд
ініціативного розвитку»

Кашуба Г.В.
(П.І.Б.)


