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РОЗДІЛ І. ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ГРАНТОВИХ КОШТІВ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

Донорські організації здійснюють фінансування проектів та програм через надання 

грантів за результатами грантових програм-конкурсів, що оголошуються для неприбутко-

вих та інших організацій, під час яких проект повинен пройти процедуру подання заявки на 

отримання гранту, і, у випадку перемоги в конкурсі – отримати кошти (допомогу). 

 

Існує декілька визначень поняття "грант": 

1.Грант (англ. "grant" – дар, дотація, стипендія) – це цільова фінансова дотація, що 

надається вченим на проведення наукових досліджень. 

2.Грант – це безоплатна цільова субсидія, що надається на конкурсній основі ор-

ганізації, ініціативній групі або індивідуальній особі для реалізації заявленого проекту в тій 

чи іншій сфері діяльності. 

3.Грант – благодійний внесок або цільове пожертвування, надане фізичними і юри-

дичними особами в грошовій і натуральній формах. 

4.Грант –  кошти, техніка або інші ресурси, що безповоротно передається донором 

(фондом, корпорацією, державною установою або приватною особою) некомерційній ор-

ганізації або приватній особі для виконання конкретної роботи. 

На відміну від позики грант не потрібно повертати. 

Слід зазначити, що в проектній діяльності та роботі з пошуку грантових програм 

виділяють також гранти для бізнесу – допомога бізнес-клієнтам у залученні коштів на ро-

звиток власної справи, консультації, зустрічі, експертні оцінки, пошук можливостей 

фінансування та робота з грантовими заявками за залученням відповідних експертів. 

З точки зору періодичності проведення грантові програми поділяються на: 

- разові конкурси – програми грантів, які проводяться фондами один раз (як правило, 

вони спрямовані на досягнення певних цілей і завдань); 

- циклічні конкурси – програми грантів, які повторюються через певні проміжки часу 

- один-два рази на рік; 

- постійні конкурси – програми грантів, які не мають певних термінів подання заявок 

на фінансування, проекти розглядаються за фактом їх надходження. 

При формуванні проектів використовується один з двох існуючих підходів до проек-

тної дільності. 
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До першого відносять проекти, які готуються під оголошені програми та/або кон-

курси. Тобто, організація спочатку вивчає конкурси та програми, відкриті на даний момент, 

їх спрямування та пріоритети і, виходячи з цього, розробляє та подає власний проект.  

Другий підхід передбачає так звану попереджувальну грантову діяльність і означає 

розробку ініціативного проекту з подальшим пошуком для його реалізації засобів, конкур-

сів та програм, на які може бути поданий розроблений проект.  

Хоча в Україні більш поширений перший підхід, досвід країн з високою донорською 

активністю показує, що другий підхід до проектної діяльності теж досить продуктивний.   

При застосуванні останнього рекомендується дотримуватися наступної послідо-

вності дій: 

-Перший крок (потреби) – визначення проблеми, що існує в громаді, формулювання 

її актуальності та необхідності вирішення, планування проекту (програми), складання бю-

джету. 

На першому етапі необхідно чітко визначити, для досягнення якої саме мети або 

вирішення якої проблеми потрібні кошти. Потім, що конкретно необхідно здійснити для її 

досягнення, які матеріальні та нематеріальні активи потрібно залучити та скільки це буде 

коштувати. Виходячи з цього, важливо зрозуміти, які витрати громада може покрити за вла-

сний рахунок та за допомогою партнерських організацій, а яку частку витрат необхідно за-

лучити у формі грантових коштів. 

-Другий крок (пошук джерел відсутніх ресурсів) – пошук грантових конкурсів, мета 

і завдання яких співпадають з метою і завданням вашого проекту. 

Починати грантову діяльність краще за все з участі у невеликих за обсягом фінансу-

вання грантових конкурсах, поступово формуючи власну грантову історію. Умовно можна 

планувати роботу з пошуку потенційного грантодавця за такою схемою: 

• регіональні або місцеві грантові програми; 

• гранти при посольствах; 

• спеціальні програми «малих грантів»; 

• спільні програми в рамках Євросоюзу. 

Щоб знайти відкриті грантові конкурси, що відповідають напрямку діяльності вашої 

організації рекомендуємо в першу чергу провести моніторинг сайтів відповідних ор-

ганізацій, які узагальнюють та актуалізують грантові конкурси (перелік таких ресурсів на-

дано нижче). 

Визначившись із переліком найбільш прийнятних для підтримки вашого проекту до-

норів, необхідно докладно ознайомитись з умовами надання ними фінансової допомоги. 
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Щоб запобігти ситуації, коли проект може бути відхилено через недотримання формальних 

вимог, перед написанням заявки треба уважно вивчити особливості грантових конкурсів, 

особливу увагу приділяючи наведеним нижче характеристикам: 

• географія конкурсу – грантодавець може оголосити конкурс для певних регіонів 

України, в такому разі заявки, що стосуються вирішення проблем в інших регіонах, як пра-

вило, автоматично відхиляються; 

• тип одержувачів грантів – зазвичай грантодавець визначає перелік типів організа-

цій, проекти яких можуть бути профінансовані: органи самоврядування, громадські об’єд-

нання, вищі навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, за-

соби масової інформації, ініціативні групи тощо; 

• пріоритети конкурсу – напрями надання допомоги конкретизуються у пріоритетах 

конкретних конкурсів, невідповідність мети та сфери реалізації проекту заявленим пріори-

тетам значно знижує шанс на успіх; 

• терміни подання заявки та підведення підсумків конкурсу – проекти, що надхо-

дять до конкурсної комісії після завершення оголошеного терміну не приймаються до ре-

єстрації та не розглядаються; 

• розмір гранта та розмір власного внеску – важливі параметри, відповідність яким 

іноді є визначальною при прийнятті рішення щодо фінансування проекту, при цьому сума 

запитуваних коштів може бути меншою, ніж оголошений максимальний розмір гранту, але 

аж ніяк не більшою, до власного внеску відноситься як внесок учасника конкурсу, так і 

внесок його партнерів; 

• термін реалізації проекту – термін, протягом якого планується реалізувати всі за-

плановані заходи та досягти потавленої мети; 

• види діяльності, що фінансуються – у деяких випадках у рамках певного конкурсу 

донор може фінансувати чітко визначені заходи та відмовлятися фінансувати деякі статті 

видатків, найчастіше – непрямі видатки та/або оплату праці. 

 

Хибні переконання при роботі з донорськими організаціями. 

Як і в будь-якій сфері суспільних відносин, в сфері грантової діяльності існує ряд по-

милкових переконань, міфів, що формують хибні уявлення щодо процесу формування та 

реалізації грантових проектів та значно знижують резутьтативність грантової діяльності. 

Розглянемо деякі з них. 

1. Фонди самі шукають кому надати кошти. Грантова діяльність вимагає активності,  

постійного пошуку, «вистежування» потенційних грантодавців, а не пасивного очікування 
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того, що хтось прийде і дасть вам кошти. Не сидіть склавши руки, якщо бажаєте досягти 

успіху. Пам’ятайте, організацій-рецепієнтів значно більше, ніж донорів, тому активність – 

це обов’язкова передумова успішного фандрайзенгу.  

2. Чим більше грошей я попрошу, тим більше мені дадуть. Зазвичай, чим більший 

бюджет проекту, тим складніше отримати гроші. На великі гранти, як правило, можуть ро-

зраховувати перевірені часом організації з багаторічною успішною грантовою історією та 

гарною репутацією серед донорів. Рекомендуємо розпочати з малих та середніх грантів, при 

цьому важливо пам’ятати, що навіть при невеликому обсязі запитуваних коштів всі витрати 

мають бути достатньо обгрунтованими, а в майбутньому, при реалізації проекту – підтвер-

джені необхідними фінансовими документами.  

3. Чудових проектів багато, а грошей мало, тому отримання гранта нагадує виграш 

в лотерею. Часто на конкурс дійсно приходить дуже багато хороших проектів. Але вони не 

всі однакової якості. Проекти оцінюють кваліфіковані досвідчені експерти, при цьому, бі-

льшість параметрів оцінки є досить об’єктивними, а людський фактор зведений до міні-

муму. Тому якісно написаний проект, ідея якого знаходиться в сфері інтересів обраного 

конкурсу/програми має досить великі шанси на перемогу. 

4. Гранти отримують лише «свої», тому для отримання фінансування важливо вста-

новити неформальні або дуже неформальні відносини зі співробітниками фонду. По-

перше, склад експертів, які оцінюють проекти, як правило, заздалегідь не відомий. По-

друге, переважна більшість фондів турбується про власну репутацію та про ефективне ви-

користання наданих коштів, тому навряд чи ризикне виділити грант ненадійній організації, 

навіть якщо має з нею або з її представниками певні дружні відносини. Особливо це стосу-

ється закордонних донорів, які вміють дуже чітко розділяти особисті та ділові стосунки. 

Скоріше навпаки – навіть якісно написаний проект може бути відхилений, якщо його подає 

організація із зіпсованою репутацією. 

5. Бюджет проекту слід складати по-максимуму: співробітники фонду його все рівно 

уріжуть, але чим більше попросиш, тим більше залишиться. Бюджет проекту надає мож-

ливість грантодавцю зрозуміти наскільки чіткі та реалістичні уявлення ви маєте щодо окре-

слених в проекті завдань та визначених заходів. Завищені витрати свідчать або про неефе-

ктивне управління в організації, або про спробу обманути грантодавця (донорські організа-

ції завжди добре орієнтуються в ціновій політиці в країні в цілому та у вашому регіоні зок-

рема), і те, і інше є вагомою підставою для відхилення проектної пропозиції. 

6. Щоб написати «прохідний» проект, досить скопіювати який-небудь уже 

профінансований. Цей міф має під собою деякі підстави: якщо, скажімо, певна цікава ідея 
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була підтримана в ішому місті/регіоні, є вірогідність, що подібний проект, сформований 

вашою організацією, підтримає інший фонд. Проте, варто пам’ятати, що інноваційність є 

однією з важливих складових будь-якого проекту, тому навіть якщо ви бажаєте втілити в 

життя щось подібне до реалізованого іншою організацією, не забудьте додати власну нову 

ідею, яка зробить ваш проект унікальним. 

7. Щоб представити свою організацію в більш вигідному світлі, ніж є насправді, мо-

жна піти на обман. При формуванні проектної заявки у вас може виникнути спокуса при-

красити правду про наявні ресурси, можливості чи досвід вашої організації. Навряд чи це 

гарна ідея. Плідність та перспективність ваших відносин з грантодавцем великою мірою 

залежить від того, наскільки ви довіряєте один одному. Якщо донор виявить обман (особ-

ливо той, який може вплинути на результати проекту), ви не тільки ризикуєте своєю репу-

тацією, але і, вірогідно, будете вимушені повернути отримані кошти. Чесність – найкраща 

тактика при роботі з грантодавцем. 

8. Головне – отримати гроші, а далі якось буде. Грантодавці укладають договір з ор-

ганізацією, яка реалізує проект, що відповідає потребам (інтересам, пріоритетам) самого 

грантодавця. Підтриманий проект являється тим документом, який юридично пов’язує вас 

і грантодавця. За цим контрактом ви зобов’язані вчасно надавати йому всю документацію: 

звіти (програмні та фінансові, проміжні та фінальний), повідомлення про зміни в програмі, 

перерозподіл витрат тощо. Грант накладає на вас ряд зобов’язань і вимагає сумлінного ви-

конання всіх запланованих заходів в рамках передбачених витрат. У разі виникнення пев-

них труднощів, неможливості виконання окремих зобов’язань, необхідності внести будь-

які корективи, потрібно інформувати донора та в тісній співпраці шукати вихід із ситуації, 

що склалася. Фонд безпосередньо зацікавлений в успішній реалізації профінансованого 

проекту і, як правило, готовий піти на зустріч за необхідності. Звичано, абсолютно недопу-

стимим є свідоме невиконання проектних заходів чи нецільове використання грантових ко-

штів. 

9. Отримавши грант від фонду та успішно реалізувавши проект, я можу розрахову-

вати на привілеї при отриманні нових грантів від того ж фонду в майбутньому. Звичайно, 

вдало реалізований проект срияє зростанню довіри до організації з боку донорів, проте не 

може бути гарантією чи передумовою для автоматичного отримання нового фінансування 

від того ж (або іншого) фонду. По-перше, під час проведення конкурсу оцінюється конкре-

тний проект, а не лише організація, що його подає. По-друге, пріоритетні напрямки фондів 

часто змінюються. Тому не розраховуйте на довічне фінансування від жодного фонду, ко-

жен конкурс – це нова боротьба.  
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10. Відмова — це справжня катастрофа, більше не варто і намагатися. Варто 

пам’ятати, що у конкурсному змаганні у вас дуже багато суперників. Як правило, тільки 10 

% усіх претендентів отримують грант. Тому якщо на вашу пропозицію надійшла негативна 

відповідь, поставтеся до цього спокійно. Якщо реалізація проекту є дійсно важливою для 

громади, не варто від нього відмовлятися – проаналізуйте його, подивіться чи не допустили 

ви помилок, що могли спричинити відмову, за необхідності доопрацюйте й спробуйте по-

дати заявку на інший конкурс. Важливо вчитися на власних помилках і ні в якому разі не 

відмовлятися від боротьби наступного разу. 

 

Перелік інтернет-ресурсів для пошуку донорів 

Інформація про грантодавців англійською мовою: 

• http://foundations.org – каталог грантодавців, який ведеться з 1995 року; 

• http://www.efc.be/ - European Foundation Centre (EFC) — Міжнародна асоціація суспіль-

них та корпоративних донорів; 

• http://foundationcenter.org/ — міжнародний портал про філантропію; 

• http://www.guidestar.org – міжнародний портал для некомерційних організацій. 

Веб-сайти органів публічної влади, що містять інформацію про актуальні проекти і про-

грами міжнародної технічної допомоги: 

• http://www.me.gov.ua – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 

• http://www.minregion.gov.ua – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та жит-

лово –комунального господарства України; 

• http://dsmsu.gov.ua – Міністерство молоді та спорту України; 

• http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/granti-ta-programi - Департамент підвищення конку-

рентоспроможності регіону Харківської облдержаадміністрації (здійснює щотижневу роз-

силку актуальної інформації про грантові конкурси); 

• http://grantslife.kh.gov.ua – комунікативна платформа проектів та програм міжнародної 

допомоги GrantsLife, яка дозволяє потенційним реципієнтам вчасно реагувати на актуальні 

грантові пропозиції від міжнародних донорів, обмінюватись досвідом реалізації проектів та 

здобувати навички з проектного менеджменту, створена восени 2016 року у рамках проекту 

«Міжнародна допомога. Створення комунікативної платформи» Харківської обласної 

http://foundations.org/
http://www.efc.be/
http://foundationcenter.org/
http://www.guidestar.org/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minregion.gov.ua/
http://dsmsu.gov.ua/
http://www.compet.kh.gov.ua/ukr/granti-ta-programi
http://grantslife.kh.gov.ua/
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спілки «Молодіжні Ініціативи» та Департаменту з підвищення конкуренто-спроможності 

регіону Харківської обласної державної адміністрації за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження»; 

• http://openaid.gov.ua/uk/projects - офіційний портал координації міжнародної допомоги 

України Міністерства економічного розвитку і торгівлі. 

Веб-сайти українських недержавних організацій: 

• http://gurt.org.ua/ - Ресурсний центр «Гурт» ; 

• http://www.prostir.ua/category/grants/ - Інформаційний портал некомерційних ор-

ганізацій України «Громадський простір»; 

• http://biggggidea.com/ - веб-портал «Велика ідея» ; 

• http://vassr.org/ - інтернет-ресурс Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. 

Інформація про навчання, стажування, в яких можуть брати участь в тому числі пред-

ставники громад, розміщується на сайтах: 

• http://platfor.ma - незалежний інтернет-журнал про інновації та культуру “Платформа”; 

• http://www.kp. org.ua/ - портал з управління знаннями “Knowledgeportal”; 

• http://unistudy.org.ua/short-term/training/ - інформація про міжнародні освітні програми 

та навчання за кордоном; 

• http://mobility.univ.kiev.ua/ - сайт відділу академічної мобільності КНУ імені Тараса Шев-

ченка про стипендії для навчання. 

Сторінки у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/groups/progrants/ - група «Гранти, конкурси, стипендії»; 

https://www.facebook.com/groups/1717090298608280/ - група «Гранти та інвестиції для ро-

звитку України»; 

https://www.facebook.com/groups/GrantsUA/about/ - група «Grants&Projects UA. Гранти та 

проекти для України»; 

https://www.facebook.com/groups/117588855475088/about/ - група «Гранти для бізнесу, 

освіти, ГО, ОТГ та корисні події». 

http://openaid.gov.ua/uk/projects
http://gurt.org.ua/
http://www.prostir.ua/category/grants/
http://biggggidea.com/
http://vassr.org/
http://platfor.ma/
http://unistudy.org.ua/short-term/training/
http://mobility.univ.kiev.ua/
https://www.facebook.com/groups/progrants/
https://www.facebook.com/groups/1717090298608280/
https://www.facebook.com/groups/GrantsUA/about/
https://www.facebook.com/groups/117588855475088/about/
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РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕЛІК ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ  

ДЛЯ ОМС ТА НУО  
 

Назва донора Сфера діяльності Посилання 
Фонди та програми, що фінансують проекти органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади 
Міжнародний 
благодійний 
фонд «ДОБРОБ
УТ ГРОМАД»  

Підтримка сталого комплексного розвитку громад 
та забезпечення доступу до ринків збуту для дріб-
них виробників, підтримка, створення та розвиток 
ферм сімейного типу, нефермерське підприємниц-
тво (сільський зелений туризм та ін.), мобілізацію 
громад, сприяння та розбудову партнерств з між-
народними донорськими організаціями, органами 
влади та бізнесом, освіту, участь у покращенні но-
рмативно-правової бази в галузі АПК та сільсь-
кого розвитку, методологічне забезпечення діяль-
ності малих і середніх сільськогосподарських то-
варовиробників на селі, їхніх об’єднань, підпри-
ємств тощо. 

http://www.dobr
obut-
hromad.org/ 
 

Ресурсний центр 
з питань ро-
звитку 
співробітництва 
територіальних 
громад 
 

При Всеукраїнській асоціації сільських та селищ-
них рад діє ресурсний центр з питань розвитку 
співробітництва територіальних громад (міжмуні-
ципального співробітництва – ММС), далі – ресу-
рсний центр з питань ММС. Його стратегічною 
метою визначено створення умов для розвитку 
сільських громад, через міжмуніципальне співро-
бітництво, а також посилення інституційної спро-
можності керівників об’єднаних громад в управ-
лінні проектами та програмами, впровадження 
інноваційних інструментів та механізмів управ-
ління сільськими територіями в умовах прове-
дення реформ місцевого самоврядування в Укра-
їні. 

http://vassr.org/
node/3154 
 

U-LEAD з Євро-
пою. Програма 
для розширення 
прав і можливо-
стей на місце-
вому рівні, 
підзвітності та 
розвитку 

Всеукраїнською асоціацією сільських та селищ-
них рад разом з Українською асоціацією районних 
та обласних рад засновано неприбуткову уста-
нову «Центр розвитку місцевого самовряду-
вання». 
Установа діє в рамках Програми «U-LEAD з 
Європою: Програма з розширення прав і мож-
ливостей на місцевому рівні, підзвітності та ро-
звитку». 

http://vassr.org/
node/3207 
 

http://www.dobrobut-hromad.org/
http://www.dobrobut-hromad.org/
http://www.dobrobut-hromad.org/
http://vassr.org/node/3154
http://vassr.org/node/3154
http://vassr.org/node/3207
http://vassr.org/node/3207
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Фонди та програми, що фінансують проекти громадських організацій 
Фонди 

Міжнародний 
фонд «Відрод-
ження» 
 

Самостійно чи спільно з іншими організаціями 
фонд ініціює та втілює проекти, важливі для соці-
ального та політичного розвитку України. Серед 
іншого він організовує та підтримує громадські 
обговорення на політичні, соціальні та міжнародні 
теми, організовує публікацію інформаційних ма-
теріалів, опитування та громадські кампанії, кон-
ференції, семінари та круглі столи, запроваджує 
програми мікрогрантів для підтримки громадсь-
ких ініціатив, що слугують інтересам суспільства. 

http://www.irf.u
a/grants/contests
/ 
 

Міжнародний 
Вишеградський 
фонд 
 

Мета конкурсу проектів – розвиток громадянсь-
кого суспільства у країнах Східного Партнерства. 
Малі та стандартні гранти: культурна співпраця, 
освіта, наукові та молодіжні обміни, транскор-
донна співпраця, туризм та промоція (мова подачі 
пропозиції англійська). 

http://visegradfu
nd.org/grants/ 
http://my.visegra
dfund.org/Accou
nt/Login?Return
Url=%2f 
 

Національний 
фонд підтримки 
демократії NED 
 

Тематика: громадське суспільство, культура та ми-
стецтво, освіта, охорона здоров’я, врядування, мо-
лодь, демократія та права людини (мова подачі 
пропозиції – англійська). 

http://www.ned.
org/apply-for-
grant/en/ 

Європейський 
фонд підтримки 
демократії (EED) 
 

Європейський фонд підтримки демократії надає 
підтримку організаціям, неформальним платфор-
мам та окремим активістам, діяльність яких спря-
мована на розвиток і зміцнення демократичного 
громадянського суспільства. 

https://www.dem
ocracyendowme
nt.eu/ 
 

Фонд сприяння 
демократії  2017 
Посоль-
ство США в Укр
аїні 
 

Тематика проектів: розвиток громадянського сус-
пільства, верховенство права та реформа в галузі 
права, прозорість органів влади, громадська 
підтримка освітніх ініціатив, вирішення кон-
фліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві, 
права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, 
людей з інвалідністю та жінок, громадянська 
освіта, розвиток виборчої системи, протидія 
торгівлі людьми. 

https://ua.usemb
assy.gov/uk/educ
ation-culture-
uk/democracy-
grants-uk/ 
 

Фонд Роберта 
Боша 
 

Тематика: соціальна політика, громадське суспіль-
ство, охорона здоров'я, культура і мистецтво, ро-
звиток управлінського потенціалу. Для неурядо-
вих організацій, асоціацій. 

http://www.bosc
h-
stiftung.de/conte
nt/language2/ht
ml/8171.asp 

Глобальний ди-
тячий фонд 

Мета – підтримка інноваційних локальних органі-
зацій, що працюють з вразливими групами дітей. 
Сфери інтересів: жертви торгівлі дітьми, діти-бі-
женці, дитяча робоча сила; молодь та підлітки 
(вразливі групи); професійно-технічна і початкова 
освіта; ВІЛ/СНІД; інваліди. Подавачі – громадські 
організації. 

http://www.glob
alfundforchildre
n.org/ 

http://www.irf.ua/grants/contests/
http://www.irf.ua/grants/contests/
http://www.irf.ua/grants/contests/
http://visegradfund.org/grants/
http://visegradfund.org/grants/
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
https://www.democracyendowment.eu/
https://www.democracyendowment.eu/
https://www.democracyendowment.eu/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/democracy-grants-uk/
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp
http://www.globalfundforchildren.org/
http://www.globalfundforchildren.org/
http://www.globalfundforchildren.org/
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Програми 
«Платформа ро-
звитку грома-
дянського сус-
пільства». 
Гранти з ор-
ганізаційного ро-
звитку ОГС 

Через конкурс грантів Платформа має на меті по-
силити ОГС, які є активні у суспільстві та за-
цікавлені у власному розвитку.  
 

http://cd-
platform.org/publ
ications/1284-
granti-z-
organizatsijnogo-
rozvitku-ogs 

Програма  
КУСАНОНЕ. 
Допо-
мога Японії Укр
аїні 

За програмою КУСАНОНЕ безвідплатна фінан-
сова допомога надається неурядовим організа-
ціям, лікарням, початковим школам, науково-до-
сліджувальним інститутам та іншим неприбутко-
вим організаціям з метою надання допомоги за-
для здійснення проектів розвитку цих організа-
цій. Наявність коштів програми КУСАНОНЕ у 
кожній окремій країні забезпечується Офіційною 
Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми 
видами співробітництва, що впливатимуть на 
добробут суспільства. 

http://www.ua.em
b-
japan.go.jp/itpr_u
k/ua_oda.html 

Програма  
IQENERGY 
 

Програма IQenergy це фінансовий інструмент 
для сприяння удосконалення у сфері енергоефек-
тивності в житловому секторі України у 
відповіднності до європейських стандартів. Про-
граму було розроблено Європейським банком ре-
конструкції та розвитку 
(ЄБРР) http://www.ebrd.com/home за підтримки 
донорів http://www.iqenergy.org.ua/about/. По-
зичальники за програмою IQ energy мають право 
отримати гранти IQ energy як винагороду за 
успішну реалізацію енергоефективних проектів, 
які відповідають правилам гранту. Каталог 
енергоефективного обладнання та матеріалів, які 
відповідають критеріям 
– http://www.iqenergy.org.ua/technologies, ката-
лог постачальників 
– http://www.iqenergy.org.ua/suppliers 

http://www.iqener
gy.org.ua/grants 

Грантова про-
грама 
«ВІДКРИТІ 
ДВЕРІ» для 
підтримки ко-
роткостроко-вих 
ініціатив гро-
мадських ор-
ганізацій 

Цей конкурс проводиться в рамках Програми 
сприяння громадській активності «Долучайся!», 
що фінансується Агенством США з міжнарод-
ного розвитку USAID. Метою Програми є підви-
щення обізнаності та рівня участі громадян у гро-
мадській діяльності на національному, регіональ-
ному та місцевому рівнях. 

https://www.prost
ir.ua/?grants=hra
ntova-prohrama-
vidkryti-dveri-
dlya-pidtrymky-
korotkostrokovyh
-initsiatyv-
hromadskyh-
orhanizatsij 

http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://cd-platform.org/publications/1284-granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html
http://www.ebrd.com/home
http://www.iqenergy.org.ua/about/
http://www.iqenergy.org.ua/technologies
http://www.iqenergy.org.ua/suppliers
http://www.iqenergy.org.ua/grants
http://www.iqenergy.org.ua/grants
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-vidkryti-dveri-dlya-pidtrymky-korotkostrokovyh-initsiatyv-hromadskyh-orhanizatsij
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Посольства 
Малі про-
екти Посольства 
Королівства 
Нідерландів 
MATRA-KAP 
 

Метою конкретного проекту може бути, напри-
клад, організація семінару, присвяченого пробле-
мам прав людини, вільних виборів, навколишнє 
середовище, інформування громадськості шля-
хом поширення брошур і проспектів, випуск пе-
ріодичного видання, присвяченого тематиці про-
цесу суспільних змін (мова подачі заявки – анг-
лійська). 

http://ukraine.nle
mbassy.org/ 
 

Посольство Нор-
вегії 
 

Посольство Норвегії фінансує низку проектів 
підтримки громадянського суспільства в Україні. 
Основними галузями застосування таких фондів 
є проекти, пов’язані з правами людини та демо-
кратією. Важливі сфери, такі як довкілля та 
енергоефективність, також охоплюються сут-
тєвим внеском Норвегії до ЄБРР, що керується 
фондом E5P. 

https://www.norw
ay.no/en/ukraine 
 

Посольство 
Швеції в Україні 

Співробітництво з Україною сфокусовано у 
трьох основних напрямках: 
1. Економічна інтеграція з країнами ЄС та рин-
кова економіка. 
2. Демократичне врядування та права людини. 

3. Природні ресурси і навколишнє середовище. 

http://www.swede
nabroad.com/uk-
UA/Embassies/Kie
v/ 

Посольство Фе-
деративної Рес-
публіки Німеч-
чини в Україні 

Пріоритети німецько-українського співробітниц-
тва: енергетика і ресурсоефективність, сприяння 
розвитку економіки й інфраструктура, децентра-
лізація та місцеве самоврядування, засади право-
вої держави і боротьба з корупцією, громадян-
ське суспільство, освіта, наука і засоби масової 
інформації, стипендії та програми обміну. 

http://www.kiew.d
iplo.de/Vertretung
/kiew/uk/Startseit
e.html 
 

Фонди та програми, що фінансують проекти ОМС та ГО 
Фонди 

Фонд Черльза 
Стюарта Мотта 
 

Основні пріоритети Фонду: 12ромадянське сус-
пільство; навколишнє середовище; регіональна 
програма; шляхи подолання бідності. 

https://www.mott.
org/contact/ 
 

Європейський 
Фонд Ррозвитку 
Українського 
села 
 

Місія фонду: створення всебічних умов сприяння 
соціально-економічному розвитку села шляхом 
надання необхідних фінансових ресурсів у ви-
гляді пільгових банківських кредитів та грантів 
суб’єктам господарської діяльності на цілі, що є 
предметом діяльності фонду. Фінансування дія-
льності фонду здійснюватиметься за рахунок за-
лучення коштів неурядових організацій, зокрема 

http://agroconf.or
g/content/ievropey
skiy-fond-
rozvitku-
ukrayinskogo-sela 
 

http://ukraine.nlembassy.org/
http://ukraine.nlembassy.org/
https://www.norway.no/en/ukraine
https://www.norway.no/en/ukraine
http://www.swedenabroad.com/uk-UA/Embassies/Kiev/
http://www.swedenabroad.com/uk-UA/Embassies/Kiev/
http://www.swedenabroad.com/uk-UA/Embassies/Kiev/
http://www.swedenabroad.com/uk-UA/Embassies/Kiev/
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/Startseite.html
https://www.mott.org/contact/
https://www.mott.org/contact/
http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela
http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela
http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela
http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela
http://agroconf.org/content/ievropeyskiy-fond-rozvitku-ukrayinskogo-sela
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місцевого самоврядування, сільських громад, 
громадських об’єднань, бізнес-структур, а також 
міжнародних організацій. Мета фонду: соціа-
льно-економічне відродження сільської місцево-
сті України як одна з передумов її успішного про-
сування до Європейського співтовариства. 

Фонд Східна 
Європа 
 

Місія Фонду – сприяти соціальному та економіч-
ному розвитку України, мобілізуючи ресурси, 
зміцнюючи громади та підтримуючи партнер-
ство громади, влади та бізнесу. Зараз Фонд зосе-
редив увагу на 4 програмах: місцевий еко-
номічний розвиток; місцевий соціальний розви-
ток; розвиток громадянського суспільства та 
ефективне управління; екологія та енергоефек-
тивність. З метою ефективнішої реалізації влас-
них програм Фонд співпрацює з мережею своїх 
партнерів: громадськими лідерами, НДО, місце-
вою владою та організаціями, що надають тех-
нічну допомогу. 

http://eef.org.ua/ 
 

Фонд «МОН-
САТО» 
(сільське госпо-
дарство) 
 

Фонд «МОНСАТО» приймає пропозиції про-
ектів для надання грантів за такими напрямами: 
надання базової освітньой підтримки, спрямова-
ної на покращення освіти в аграрних громадах, в 
т.ч. за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, науко-
вих центрів, навчальних програм для фермерів та 
академічних програм, які збагачують чи допов-
нюють шкільні програми; 
забезпечення критичних потреб громад за раху-
нок підтримки НУО, що надають допомогу для 
продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чи-
стої води, громадської безпеки. 
Організації-заявники повинні надати підтвер-
дження проведення зовнішнього аудиту фінансів 
організації за міжнародними стандартами. 
 

http://www.monsa
nto.com/global/ua/
ourcommitments/
pages/monsanto-
fund.aspx 

Канадське 
агентство 
міжнародного 
розвитку CIDA 
 

Пріоритетні напрямки: сприяння місцевому еко-
номічному розвитку; розвиток малого та се-
реднього бізнесу; сучасне та екологічно стійке 
управління серед малих і середніх підприємств і 
фермерських господарств, в тому числі на чолі з 
жінками; вдосконалення місцевого бізнес-сере-
довища для малих і середніх підприємств і фер-
мерських господарств; поліпшення реформ нор-
мативно-правової бази для розширення торго-
вельних та інвестиційних можливостей; просу-
вання демократії, прав людини і верховенства 
права в Україні; реформування судової системи і 

http://www.intern
ational.gc.ca/inter
national/index.asp
x?lang=fra 
 

http://eef.org.ua/
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
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підвищення незалежності і доступу до право-
суддя – розбудова миру і відновлення в конфлікт-
них зонах на території України; економічне 
відновлення територій на сході України; підви-
щення якості та доступності медіа-контенту ко-
рисно внутрішньо переміщених осіб в Україні. 
(Постійно діюча. Мова подачі заявки – англій-
ська). 

Німецьке това-
риство 
міжнародного 
співробітництва 
- GIZ 
 

Глобальною метою GIZ є підтримка людей та 
спільнот у країнах, що розвиваються, в країнах з 
перехідною економікою та розвинених країнах. 
Мета діяльності GIZ в Україні – сприяння 
міжнародної співпраці задля сталого розвитку та 
проведення міжнародної, освітньої роботи. Пра-
вові рамки діяльності GIZ визначено умовами 
рамкової угоди, укладеної урядами України та 
Німеччини у 1996 році. (Мова подачі пропозиції 
– англійська). 

https://www.giz.de
/de/html/index.ht
ml 
 

THЕ COCA-
COLA 
FOUNDATION 

Підтримка проектів, спрямованих на підвищення 
якості життя громад. Пріорітетами інвестиційної 
політики компанії є проекти направлені на ефек-
тивне використання водних ресурсів, підтримка 
активного способу життя, переробку та 
утилізацію відходів, освіту. (Мова подачі пропо-
зиції –  англійська). 

https://www.funds
forngos.org/latest-
funds-for-
ngos/apply-
cocacola-
foundations-
community-
support-
opportunity/ 
http://www.coca-
colacompany.com/
our-
company/commun
ity-requests-
guidelines-
application 

NIPPON 
FOUNDATION 

(ЯПОНІЯ) 

Розвиток сільського господарства, питання насе-
лення, розвиток громад. Подавачами можуть ви-
ступати неурядові, неприбуткові ГО та незалежні 
політичні фундації, приватні неприбуткові уста-
нови, заклади та організації на локальному, 
національному та міжнародному рівнях. Строк 
подачі заявок є відкритим, заявки та матеріали 
надсилаються звичайною поштою. (Мова подачі 
заявки – англійська). 

http://www.nippo
n-
foundation.or.jp/e
n/what/grant/appl
ication/other_field
s/ 

https://www.giz.de/de/html/index.html
https://www.giz.de/de/html/index.html
https://www.giz.de/de/html/index.html
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
https://www.fundsforngos.org/latest-funds-for-ngos/apply-cocacola-foundations-community-support-opportunity/
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requests-guidelines-application
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/
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Програми 
Швейцарське 
бюро співробіт-
ництва в Україні 
 

Швейцарська програма співробітництва в Укра-
їні на 2015 – 2018 рр. спрямована на підтримку 
чотирьох основних напрямків: сталий економіч-
ний розвиток, стале використання енергоресур-
сів та міський розвиток, врядування та віднов-
лення миру, а також здоров’я. Окрім того, Швей-
царська Конфедерація надає гуманітарну допо-
могу в регіони та цільовим групам, які постраж-
дали від конфлікту на сході України. 

https://www.eda.a
dmin.ch/countries
/ukraine/uk/home/
vertretungen/ 
kooperationsbuer
o.html 

Гранти про-
екту USAID «Під
тримка аграр-
ного і сільського 
розвитку» («АГ-
РОСІЛЬРОЗВИ-
ТОК») 

Агентство США з міжнародного розвитку — неза-
лежне агентство федерального уряду США. 
Відповідає за невійськову допомогу США іншим 
країнам.  

https://www.usaid
.gov/uk/ukraine/a
griculture 
https://www.faceb
ook.com/usaid.ard
s/videos/72635413
4213835/ 

Європейська 
програма 
підтримки ма-
лого та середнь-
ого бізнесу 
(COSME) 
 

COSME – це набір тематичних проектів та про-
грам на період з 2014 по 2020 роки. Перелік про-
грам, що визначаються Європейською комісією, 
щороку змінюється та викладається в окремому 
документі – Робочій програмі. Учасниками про-
грами можуть бути: малий та середній бізнес, 
громадські організації, агенції регіонального ро-
звитку, освітні заклади, бізнес-асоціації, кла-
стери, органи державної влади. Мова подачі про-
позиції – англійська. 

http://www.me.go
v.ua/Documents/D
etail?lang=uk-
UA&id=8dc8c0b0
-4e27-409c-b90e-
f076ab2a27d8&tit
le=ProgramiPidtri
mkiPidprimtsiv 
https://ec.europa.e
u/easme/en/cosme 
 

Програма ЄС 
«Креативна 
Європа» 
 

«Креативна Європа» – це програма ЄС, спрямо-
вана на підтримку культурного, креативного та 
аудіовізуального секторів. З 2014 до 2020 року на 
підтримку європейських проектів, що дають 
можливість подорожувати, охоплювати нові 
аудиторії, обмінюватися практичними навич-
ками та вдосконалюватися, планується виділити 
1,46 мільярда євро. Завантажити буклет про 
«Креативну Європу» можна за цим посиланням: 
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor
/buklet_PRINT.pdf 

https://www.cultu
repartnership.eu/
ua/publishing/crea
tive-europe/about-
creative-europe 

Програма 
«Відкритий 
світ». Конгрес 
США 
 

Програма «Відкритий Світ» покликана зміцню-
вати взаєморозуміння й співробітництвово між 
Україною та США шляхом надання можливості 
українським лідерам у різних галузях діяльності 
зустрітися зі своїми американськими колегами й 
обмінятися досвідом та ідеями з найбільш важли-
вих для обох сторін питань. Програма «Відкри-
тий світ» є єдиною програмою обмінів усередині 

http://www.ameri
cancouncils.org.ua
/uk/pages/13/ 
 

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/%20kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/%20kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/%20kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/%20kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/%20kooperationsbuero.html
https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/vertretungen/%20kooperationsbuero.html
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/agriculture
https://www.facebook.com/usaid.ards/videos/726354134213835/
https://www.facebook.com/usaid.ards/videos/726354134213835/
https://www.facebook.com/usaid.ards/videos/726354134213835/
https://www.facebook.com/usaid.ards/videos/726354134213835/
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8dc8c0b0-4e27-409c-b90e-f076ab2a27d8&title=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/buklet_PRINT.pdf
https://www.culturepartnership.eu/upload/editor/buklet_PRINT.pdf
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/creative-europe/about-creative-europe
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/13/
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/13/
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/13/
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законодавчої гілки влади США й отримує щорі-
чне фінансування від Конгресу США. Програма 
«Відкритий Світ» призначена для лідерів 
України – представників різних рівнів державної 
влади, ГО і ділових структур. 

Американська 
програма бізнес-
стажувань 
SABIT (САБІТ) 
 

В рамках програми SABIT досвідчені співробіт-
ники у Вашингтоні і в нових незалежних держа-
вах допомагають менеджерам, науковцям і інже-
нерам середнього й вищого рівнів пройти прак-
тику в малих, середніх і великих бізнесових ор-
ганізаціях США. Мета такої практики – ознайо-
митися з тим, як функціонує промисловість 
США, із західними концепціями менеджменту й 
основами ринкової економіки, необхідними для 
зміцнення економіки та залучення іноземних ін-
вестицій в нових незалежних державах. 

http://www.sabitp
rogram.org/ 
 

Посольства 
Посольство Ка-
нади в Україні 
 

Мета програми міжнародного розвитку Канади в 
Україні є поліпшення економічних можливостей 
для українців у посиленні демократії. Канада 
працює з урядом України для надання допомоги 
у здійсненні реформ, необхідних для реалізації 
повного економічного потенціалу країни і ство-
рення міцного громадянського інституційного та 
правового середовища для більш тісної інтеграції 
з Європою. Усі проекти подаються виключно 
англійською мовою. 

http://www.canad
ainternational.gc.c
a/ukraine/index.as
px?lang=ukr 
 

Канадський де-
партамент за-
кордонних 
справ, торгівлі 
та розвитку 
 

Тематика: створення робочих місць, громадян-
ське суспільство, врядування, розвиток управлі-
нського потенціалу, демократія та права людини. 
Заявки можуть подаватися або як ініціативи роз-
витку, або у відповідь на оголошення конкурсу. 
Запити можуть бути відправлені в Посольство 
Канади в Україні 

http://internationa
l.gc.ca/world-
monde/funding-
financement/call_
proposal-
appel_proposition
.aspx?lang=eng 
 

Міністерство за-
кордонних справ 
Естонії 

Мікрофінансування для НУО або місцевих ор-
ганів влади. Максимальна сума гранту становить 
15 000 євро. Грант може становити до 100% від 
загальної суми прийнятних витрат проекту. Мета 
мікрофінансування — швидко реагувати на ко-
роткострокові потреби в пріоритетних країнах і 
підвищити потенціал їх урядових та муніципаль-
них установ, а також неурядових організацій і 
фондів, що діють в громадських інтересах. 

http://www.estem
b.kiev.ua/ukr 
http://www.vm.ee/
en/taxonomy/term
/55 

 
 

http://www.sabitprogram.org/
http://www.sabitprogram.org/
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr
http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/index.aspx?lang=ukr
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/call_proposal-appel_proposition.aspx?lang=eng
http://www.estemb.kiev.ua/ukr
http://www.estemb.kiev.ua/ukr
http://www.vm.ee/en/taxonomy/term/55
http://www.vm.ee/en/taxonomy/term/55
http://www.vm.ee/en/taxonomy/term/55
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РОЗДІЛ IІІ. МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ  
ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Державний фонд регіонального розвитку 

Обсяг коштів ДФРР затверджується законом про Державний бюджет України на від-

повідний бюджетний період. 

Індикативний прогнозний обсяг коштів ДФРР визначається у прогнозі Держбю-

джету України на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

Розподіл коштів ДФРР здійснюється з дотриманням критеріїв: 

• 80 % - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; 

• 20 % - відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на 

одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього 

показника по Україні). 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фо-

нду регіонального розвитку" (№ 80, від 24 квітня 2015 року зі змінами від 01.04.2016 № 

80), яким затверджено: 

- форму інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку; 

- форму технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіо-

нального розвитку; 

- перелік документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідно-

сті вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіона-

льного розвитку; 

- форма з оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку. 

Для участі у конкурсі ДФРР: має бути дотримана ВІДПОВІДНІСТЬ одній з УМОВ: 

Відповідність проекту пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку 

Підтримка проектів співробітництва територіальних громад 

Підтримка проектів об’єднаних територіальних громад 

Очікування джерела фінансування 

Заявники, проекти яких будуть визнані переможцями, згодом укладатимуть угоди 

щодо їх реалізації. Складовою зазначеної угоди є обов’язкове виконання зобов’язань щодо 

додержання обсягів співфінансування, у тому числі зазначена вимога поширюється й на 
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зобов’язання партнерів за проектом. Після укладаня угоди, хід реалізації проекту буде під-

даватися регулярному моніторингу з боку відповідних контролюючих органів. 

Співфінансування проектів регіонального розвитку є ключовою ланкою взаємодії 

бюджетів різних рівнів з ресурсами бізнесових структур та громадських організацій. Саме 

завдяки регуляторним заходам які прописуються як умова реалізації того чи іншого проекту 

вдається залучити в економіку регіону додаткові кошти, які спрямовані на розвиток та по-

дальше співробітництво усіх зацікавлених учасників на місцях. 

Фінансування проектів розвитку місцевого самоврядування 

За подібним принципом в регіонах створюються і діють Конкурси проектів розвитку 

територіальних громад. Для їх реалізації з обласного бюджету розпорядником коштів виді-

ляється певна сума коштів і розробляється положення щодо умов участі у конкурсі: 

- Даним положенням регламентується категорії учасників конкурсу та грани-

чні обсяги фінансування на один проект з обласного бюджету; 

- Визначаються пріоритетні напрямки за якими відбувається конкурс; 

- Описуються вимоги до змісту проекту; 

- Надається зразок аплікаційної форми, яка містить покрокове наповнення змі-

сту проектної заявки. 

Основні критерії конкурсного відбору проектів-переможців  

1) інноваційний потенціал проекту та наявність використання елементів сучасних 

технологій і методів управлінської діяльності, в тому числі залучення громадськості до ре-

алізації проекту;  

2) відповідність пріоритетним цілям та завданням Стратегії збалансованого 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року; 

3) технологічна та фінансова обґрунтованість; 

4) наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід 

органів місцевого самоврядування або суб’єктів господарювання щодо їх розв'язання; 

5) наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відпо-

відного проекту, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом 

реалізації запропонованого претендентом проекту; 

6) досвід попередньої участі в цьому та інших конкурсах, досвід реалізації грантових 

проектів; 

7) наявність затвердженої місцевої Програми підвищення енергоефективності та зме-

ншення споживання енергоресурсів, а також визначення відповідальної особи або струк-

турного підрозділу, що займається питаннями енергозбереження та енергоменджменту; 
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8) наявність договору про спільну реалізацію проекту, складеного за формою перед-

баченою Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуна-

льного господарства України від 27 серпня 2014 року №233 ,,Про затвердження Примірних 

форм договорів про співробітництво територіальних громад”. 

 

РОЗДІЛ IV. ЯК СТВОРИТИ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

1. Що таке громадське об'єднання і громадська організація 

Громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами якого 

є фізичні особи, що об'єдналися для задоволення та захисту своїх законних соціальних, еко-

номічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інте-

ресів. 

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громад-

ська організація (засновниками та членами можуть бути виключно фізичні особи) або гро-

мадська спілка (засновниками якої є юридичні особи, а членами можуть бути юридичні та 

фізичні особи). Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної 

особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непід-

приємницьким об'єднанням, основною метою якого не є отримання прибутку. 

 

2. Документи, які подаються для державної реєстрації символіки: 
1. Заява  про державну реєстрацію символіки; 
2. копія установчого документа; 
3. примірник оригіналу (нотаріально завірена копія) рішення уповноваженого 

органу управління про затвердження символіки, визначення виду симво-
ліки, її опис; 

4. зображення символіки (прапора і / або емблеми) в паперовій та електронній 
формі (у вигляді графічного файлу в форматі .jpg (.gif, .tif), вписане в квад-
рат розміром 8 х 8 см); 

5. опис символіки в паперовій та електронній формі. Опис символіки повинно 
містити інформацію про колір, масштаби і пропорції елементів символіки і 
відповідати його зображенню. Зображення символіки повинно містити по-
вне або скорочене найменування громадського формування. 

6.  
3. Вимоги до статуту громадської організації 

Статут громадської організації повинен містити наступну інформацію: 

• найменування громадської організації та скорочене найменування (за наявності); 
•  мета (цілі) та напрями її діяльності, 
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• порядок отримання і припинення членства (участі) в громадській організації, права 
і обов'язки її членів (учасників); 

• повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління гро-
мадської організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а 
також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадську організа-
цію, та її заміни (для громадських організацій, які не мають статусу юридичної 
особи); 

• періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громад-
ської організації, в тому числі способи використання засобів зв'язку; 

• порядок звітності керівних органів громадської організації перед його членами (уча-
сниками); 

• порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадської органі-
зації і розгляду скарг; 

• джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадської 
організації, 

• порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів 
громадської організації (для громадських об'єднань зі статусом юридичної особи); 

• порядок внесення змін до статуту; 
• порядок прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію громадської органі-

зації, а також про використання її коштів та іншого майна, що залишилося після са-
морозпуску (для громадської організації зі статусом юридичної особи). 

У статуті громадської організації можуть бути передбачені додаткові положення щодо 

створення, діяльності, розпуску або реорганізації громадської організації, що не суперечать 

законодавству України. 

 

4. Власність громадських організацій 

Громадські організації зі статусом юридичної особи має право володіти, користуватися 

і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке: 

• передано його членами (учасниками) або державою; 

• отримано як членські внески; 

• пожертвувано громадянами, підприємствами, установами та організаціями; 

• придбано в результаті підприємницької діяльності організації; 

• придбано в результаті підприємницької діяльності створених громадською ор-

ганізацією юридичних осіб (організацій, підприємств); 

• придбано за рахунок власних коштів, тимчасово наданих в користування (крім 

розпорядження) або на інших підставах, не заборонених законом. 

У разі реорганізації громадської організації її майно, активи і пасиви передаються пра-

вонаступнику.У разі розпуску громадської організації майно і грошові кошти після задово-

лення вимог кредиторів передаються за рішенням громадської організації на статутні чи 
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благодійні цілі іншому (або декільком) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття та-

кого рішення – спрямовуються до державного або місцевого бюджету. 

 

5. Припинення діяльності громадських організацій 

Припинення діяльності громадських організацій здійснюється: 

• за рішенням громадської організації, прийнятому вищим органом управління, в ви-

значеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації (добровільне 

припинення діяльності). При саморозпуску громадською організацією створюється 

ліквідаційна комісія або доручається керівному органу здійснювати повноваження 

ліквідаційної комісії для проведення заходів з припинення діяльності громадської 

організації як юридичної особи, а також прийняття рішення щодо використання гро-

шей і майна громадської організації після її ліквідації; 

• за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск). Громадська організація може 

бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації. При 

прийнятті рішення про заборону громадської організації її майно, грошові кошти та 

інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. 

УВАГА! Якщо вартості майна громадської організації зі статусом юридичної особи недо-

статньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний 

звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої 

громадської організації. 
 

РОЗДІЛ V. УРОКИ ПРАВИЛЬНОГО СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ТА СПІВФІНАН-

СУВАННЯ ПРОЕКТІВ 

Бюджет це один із найважливіших елементів проекту. Це співставлення усіх фінан-

сових засобів, пов’язаних із його реалізацією. Він представляє у фінансових категоріях цілі, 

засоби і способи реалізації проекту, а також усі джерела походження коштів, призначених 

на фінансування проекту. 

Формальна структура бюджету є різною, в залежності від конкретного проекту і 

пов’язаних з ним вимог. 

Бюджет з точки зору засобів – показує витрати коштів в рамках проекту з точки 

зору типів видатків (наприклад винагорода, подорожі, матеріали…). 

Бюджет з точки зору завдань – показує витрати коштів в рамках проекту з точки 

зору реалізації окремих завдань (наприклад опрацювання матеріалів, проведення нав-

чання…). 



 

 

22 
 

Підготовка бюджету є тісно пов’язана із попередніми етапами роботи над проектом: 

ми не зможемо підготувати бюджет проекту, не маючи конкретно визначеної цілі і до-

кладно описаних завдань (з точки зору діяльностей і часу тривалості). 

Складаючи бюджет, варто також зрозуміти, які типи видатків можуть з’явитись в проекті. 

Можемо поділити їх на: 

- персональні видатки (зарплата учасникам команди проекту, які підписали контракти…); 

- операційні видатки (подорожі, купівля/оренда обладнання, адміністративні видатки…); 

- видатки на субпідрядників (кошти на залучення зовнішніх експертів, друк, переклад). 

Незалежно від реалізованого проекту, видатки можуть бути прийнятними (які мо-

жуть фінансуватись в рамках програми) і неприйнятними, які не можуть бути фінансовані 

з цієї чи іншої програми. 

Які видатки є прийнятними можна побачити в рекомендаціях до відповідних про-

ектів. 

Заповнюючи заявку на фінансування, маємо віднести видатки до прийнятних і 

неприйнятних, що варто врахувати це ще на етапі планування бюджету. Черговою умовою 

для підготовки реалістичного бюджету є розуміння рекомендацій до проекту, на реалізацію 

якого хочемо залучити фінансування. 

 

Побудова бюджету крок за кроком: 

1. Переписуємо дії з поділом на завдання з Плану дій. 

2. Визначаємо одиниці вимірювання для кожної діяльності. 

3. Визначаємо кількість потрібних одиниць. 

4. Визначаємо вартість одиниці/ціну. 

5. Визначаємо сукупний кошт (кількість одиниць х ціну одиниці). 

6. Вказуємо джерела фінансування. 

7. Визначаємо часткові суми коштів для окремих дій. 

8. Підбиваємо суму усіх коштів. 

Після реалізації усіх вказаних вище кроків матриця бюджету може виглядати наступним 

чином: 

Якщо формальні вимоги до проекту не заперечують, то ми не повинні забувати про 

бюджетні резерви – додаткові кошти на непередбачені видатки. Величина потрібних ре-

зервів залежить від ступеня ризику, який може з’явитись в проекті. Якщо ризики невеликі 

– цілком достатньо закласти резерви у розмірі 5-10%. 
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Під час формування бюджету проекту, основним орієнтиром має виступати досяг-

нення мети проекту через забезпечення фінансування усіх завдань, що виконуватимуться 

для його реалізації. Об’єм фінансування повинен бути оптимальним з точки зору співвід-

ношення ціна/якість. Потрібно враховувати можливе застосування при закупках матеріалів 

та обладнання процедури PROZORO, яка є своєрідним індикатором правильного складання 

бюджету. Якщо сума відхилення цінового діапазону буде мінімальною, значить бюджет 

складений на високому фаховому рівні. 

Важливим чинником у бюджеті проекту є пропорції між коштами гранту та залу-

ченими ресурсами. Цей показник впливає на привабливість грантоотримувача для гранто-

давця і як правило закладений в оціночний лист, який визначає переможців. Що стосується 

Вінницького обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад то при дозволе-

ній пропорції співфінансування 75/25 максимально виграшним за бальною оцінкою було 

співвідношення 35/65. Це означає що забезпечити необхідне співфінансування в об’ємі 25% 

від суми проекту – формально ви учасник конкурсу, але якщо ваш бюджет передбачатиме 

65% додатково залучених коштів, то в оціночному листі ви отримаєте +30 балів і шанси на 

перемогу у конкурсі значно зростають. Враховуючи вищевикладене, вказані пропорції по-

трібно планувати таким чином, щоб проект що приймає участь у конкурсі був конкуренто-

спроможним. 
 

РОЗДІЛ VI. МЕТОДИ ПОШУКУ ПАРТНЕРА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

1. Налагодження партнерства. Де знайти партнера? Як з ним спілкуватись? «Я не 

знаю англійської - що робити?». 

Хто хоч раз стикався із проектами: міжнародними чи вітчизняними, той знає, що без 

партнера реалізувати проект неможливо, та і вимоги завжди такі, що має бути як міні-

мум 1-2 партнери, та й ще з певних країн! (наприклад, з Вишеградської Четвірки, або країн 

Східного партнерства). 

Де знайти партнера? Форуми, різноманітні заходи з тематики, близької Вашій сфері 

роботи чи проекту, вітчизняні та міжнародні візити (беріть участь обов’язково, активно себе 

проявляйте!), семінари та тренінги, особисті контакти/друзі/соціальні мережі. 

Як з ним спілкуватись? Перш за все людина, з якою Ви обмінюєтеся контактами, має 

сприймати вас, як партнера, співпраця з яким буде вигідною для обох сторін;  

Підтримуючи контакт з вищою по статусу людиною, Вам на кілька кроків вдасться ви-

передити всіх тих, хто змагається за її увагу. 
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Насправді далеко не всім це вдається. Однак вміння нагадати про себе залишить позаду 

95 % Ваших суперників, оскільки воно є головним знаряддям для підтримки зв’язку з Ва-

шим оточенням.  

Для того, щоб новий знайомий запам’ятав Ваше ім’я (і враження, яке ви на нього спра-

вили), потрібно приступати до дій одразу.  

Після зустрічі з певною людиною у Вас є від 20 до 24 годин для того, щоб зав’язати з нею 

міцніший контакт.  

Якщо Ви познайомилися з кимось у потязі, того самого дня надішліть цій людині 

електронного листа. Якщо Ви зустріли когось на семінарі, залиште йому повідомлення на-

ступного ранку. Електронна пошта — це чудовий спосіб нагадати про себе.  

Напишіть щось на кшталт цього: «Було приємно з Вами познайомитися. Сподіваюся, 

ми не втратимо зв’язок». У таких повідомленнях варто нагадувати співрозмовникові про 

тему вчорашньої розмови — спільні захоплення чи ділові інтереси. Крім того, Ви можете 

надіслати цій людині запит на дружбу у соціальній мережі «LinkedIn». Залежно від обста-

вин, можна приєднати її до друзів на сайті «Facebook». Для деяких людей «Facebook» — це 

не місце для спілкування з діловими партнерами, тому варто запитати, чи він не проти спі-

лкуватися на сайті «Facebook». Якщо ж відповідь негативна, запропонуйте інші способи. 

 

«Я не знаю англійської-що робити?»  

ПИТАННЯ, ЯКЕ  СТАВЛЯТЬ У 90% ВИПАДКІВ. Порада: вчіть англійську! Бана-

льно, але без знання мови – З Вами не будуть працювати (усі цінують свій час), тому це не 

аргумент у сучасному світі. 

Звісно, простіше з партнерами з Молдови або Грузії чи Азербайджану: вони розумі-

ють російську, АЛЕ! молоде покоління уже не використовує її – лише англійська. Окрім 

цього – міжнародні проекти (навіть для країн Східного партнерства) мають реалізовуватись 

ЛИШЕ АНГЛІЙСЬКОЮ! Це ВИМОГА у проектах Єврокомісії та Еразмус. На особистому 

рівні – можете використовувати російську, але тренінги, семінари у рамках проекту мають 

бути АНГЛІЙСЬКОЮ! 

Не знаєте англійської Ви – знайдіть асистента чи колегу зі знанням мови, та долучіть 

до проекту на початковому етапі.  

Якщо у Вас брак персоналу: єдиний можливий вихід на етапі встановлення контакту 

та перемовин з міжнародним партнером – це ОН-ЛАЙН ПЕРЕКЛАДАЧ. Але пам’ятайте, 

такі «перекладачі» часто помиляються: пишіть короткими фразами, уникайте улюблених 

нами, українцями, вивернутих та складних речень. 
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У цьому випадку без перекладача надалі Вам не обійтись, тому продумайте заздалегідь бю-

джет для усних та письмових перекладів, але це є досить дороговартісною послугою… 

 

2. Робота з партнерами з інших країн під час проекту. 

a. Ментальний бар’єр: як його уникнути? 
Усі ми дуже різні ментально: хоча українці і є європейцями, але європейці євро-

пейцю – «рознь». Те ж саме і з партнерами з країн СНД. Якщо Вам трапився партнер із 
певної країни, загляньте до інтернету з питанням у пошукову систему (Google, наприклад) 
«Як працювати з партнером з Німеччини/Італії/тощо…?» українською чи російською (в 
останньому випадку буде більше результатів) – і вивчайте матеріали! 

Найлегше, з досвіду, працювати з поляками, молдованами та білорусами, є особли-
вості у італійців, азербайджанців та грузинів… Але важливо одне: З УСІМА ЦІКАВО ТА 
ПРИЄМНО ПРАЦЮВАТИ У ПРОЕКТІ, ЯКЩО І ВИ, І ВОНИ ВІДПОВІДАЛЬНІ! Тому 
загалом національність і ментальність,  вирішального значення для проекту не мають. 

 
b. Розподіл обов’язків між партнерами під час: 

-  написання заявки/проекту –  

Оголошення про конкурс проектів: або Ви знайшли інформацію випадково (на ресу-
рсах ВОАОМС – у щотижневому моніторингу, «Гурт» - gurt.org.ua, «Громадський простір» 
- prostir.ua чи ще деінде.), або Вас запросили до співпраці як партнера до проекту. 

У першому випадку: Ви – аплікант, функції між партнерами у проекті розподіля-
ються згідно діяльності, але координуючу роль виконуєте Ви! 

У другому: погоджуйтесь виключно на ту роль, яка під силу Вам та Вашій організа-
ції! Не беріть на себе занадто багато! Якщо Вам пропонують функції або діяльність, що Ви 
не зможете виконати, говоріть про це відверто: часто частину Ваших повноважень може 
взяти на себе партнерська організація, що, можливо, має досвід у тій чи іншій сфері. Будьте 
відкритими: ніхто не досконалий. 

Як свідчить практика, команда у проекті всіляко підтримує кожну окрему партнер-
ську організацію. 

- реалізації проекту -  

Тут усе простіше (якщо так можна сказати): як було розподілено ролі на початковому 
етапі, так і буде все продовжуватись, якщо проект отримає фінансування/підтримку від гра-
нтодавця. 
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c. Робота над заявкою в режимі «он-лайн» з кількома міжнародними парт-
нерами (e-mail, Skype,  Facebook/Linkedin, Onedrive/Evernote): поради з вла-
сного досвіду щодо оптимізації комунікації. 

Якшо працюєте над міжнародним проектом, то без соціальних мереж («Facebook»/Фей-
сбук, «Linkedin»/Лінкдін, наприклад), електронної пошти та «SKYPE» (Скайп) нічого не 
вийде! 

У сучасному світі значно полегшилась робота для нас з вами: не потрібно їхати "за три-
дев'ять земель", щоб познайомитись з партнером, провести перемовини щодо можливого 
проекту та працювати над його написанням та реалізацією (останній пункт – здебільшого). 

Познайомитись Ви можете через соц.мережі (зазвичай, це Фейсбук або Лінкдін), або 
Вам можуть порадити ймовірного партнера Ваші знайомі з інших проектів, де Ви брали 
участь, або Ви випадкого познайомитесь з представником іноземної організації на якомусь 
заході...  

Усі канали комунікації грають роль! Тому не нехтуйте запрошеннями на форуми, 
семінари або зустрічі! 

А тепер детальніше. 
1. Електронна пошта (e-mail).  

Це Ваш ГОЛОВНИЙ КАНАЛ. Перевіряйте її регулярно, заглядайте у папку «Спам» 
(іноді туди потрапляють важливі листи за замовчуванням!).  

Більшість сервісів дають можливість створювати групи для спільної розсилки листа 
та переписки в рамках групи. Це важливо, якщо маєте кількох партнерів: усі вони мо-
жуть бачити переписку членів групи (партнерів проекту), та коментувати, наприклад, 
сам проект на початковому етапі. Також ел.пошта важлива на етапі встановлення ролей 
у проекті, розподілі обов'язків та діяльності між усіма партнерами. 

А от для полегшення роботи у наступному етапі слід переключитись на інші канали 
комунікації. Наприклад, «Skype». 

2. SKYPE. 
Якщо на початковому етапі вдалось досягти взаєморозуміння, можна переходити на 

відео-дзвінки. Це необхідно, коли виникають питання до проекту ("діяльності/activities" 
– найчастіше), і їх неможливо "втіснити" у лист.  
Також це важливо для візуального спілкування: коли людина Вам приємна ззовні та у 
спілкуванні – це зближує на особистісному рівні, що є необхідним елементом успішного 
партнерства. 

У Скайпі варто створювати "Конференцію", тобто підключення он-лайн більше 2 
учасників. Це буде зручно, адже усі зможуть чути коментарі одне одного. Важливо, що 
в реальному часі можна також ділитись документами. 
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3. Соціальні мережі (Фейсбук, Лінкдін). 
Вони є необхідними при щоденному спілкуванні, обміні думками або відео-дзвінках 

(іноді навіть заміняє «Скайп»). Найчастіше використовується останнім часом, адже не-
має необхідності логінитись у «Скайпі»: варто лише натиснути на іконку «Відео-дзві-
нок» у  профілі. Режим «Конференції» тут теж можливий, як і обмін документами. Хто 
не чув про соц.мережу Лінкдін, тому радимо придивитись до неї: саме тут найбільша 
концентрація бізнес-представників та впливових фахівців і потенційних партнерів з ор-
ганізацій з «ім’ям», а також – найновіша інформація у світі грантів і не тільки. 

ВАЖЛИВО! Не радимо використовувати «Viber», адже якість відео – на низькому 
рівні, а європейці віддають перевагу іншим програмам («Whatsapp», наприклад), і звісно 
– безпека: про безпеку переданої інформації теж варто піклуватись. 

3. «Onedrive» / «Evernote» - сервіси для роботи в команді над проектом. 

Ви зберігаєте свої документи на одному з сервісів і надаєте доступ партнерам: далі 
– «справа техніки». Усі отримують доступ завантажити документи, фото, великі файли 
та змогу редагувати і коментувати. Обидві програми доступні для завантаження як на 
телефон (смартфон), так і на персональний комп’ютер. 

З цими сервісами Ви можете забути про флешки, «віруси» та знищені ними файли. 
 
РОЗДІЛ VII. ОСНОВНІ ПОМИЛКИ ПРИ РОЗРОБЦІ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ ТА 

«ПІДВОДНІ КАМЕНІ» В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ 
(на основі досвіду програм ЄС та проектів транскордонного співробітництва) 

Зазвичай орган управління (організація-замовник) та зовнішні експерти розглядають та 
оцінюють заявку у два етапи:  

1) адміністративна перевірка та оцінка відповідності заявників;  
2) оцінка якості заявки. 
Для проходження кроку 1 (адміністративної перевірки та оцінки відповідності заявника) 

необхідно переконатися у її відповідності всім адміністративним вимогам, а саме: 

1. Використання необхідної форми заявки на надання гранту. 
2. Заповнення декларації заявника. 
3. Друк і переклад проектної пропозиції на англійську мову. 
4. Включення у пакет документів оригіналу і необхідної кількості копій. 
5. Створення та додача до пакету документів їх електронної версії на відповідному носії 

інформації (cd, dvd тощо). 
6. Заповнення, підписання, скріплення печаткою і включення опису мандата/форми парт-

нерства для кожного співзаявника на відповідному бланку, наведеному в аплікаційному 
пакеті. 
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7. Включення в пропозицію бюджету, представленого у відповідному форматі, із зазначен-
ням даних в євро чи іншій валюті. Окрім того, слід перевірити бюджет на предмет ариф-
метичних помилок (щоб уникнути помилок при складанні бюджету, варто використо-
вувати формули програми Ехсеї). Усі цифри слід зазначати до двох знаків після коми 
(наприклад, 580,97, а не 580,975). Бюджет не повинен містити неприйнятних витрат. 

8. Заповнення і додача логіко-структурної матриці в необхідному форматі. 
Окрім того, слід переконатися в наступному: 

− термін подачі заяв ще не минув; 

− всі пункти переліку контрольних питань виконані; 

− розділи заяви представлені у правильному порядку; 

− заповнені всі розділи аплікаційної форми; 

− всі документи поміщені в один конверт. Додаткові документи, відправлені в окре-
мому конверті, будуть реєструватися як окрема пропозиція, якій присвоюється ін-
ший номер; 

− при відправленні заявки поштою на конверті вказана правильна інформація 
відповідно до інструкцій. Пропозиція, вкладення та/або інші документи підписані 
уповноваженою особою та скріплені печаткою. Факсиміле не приймається; 

− контактна інформація Провідного партнера вказана у заяві в повному обсязі, а 
саме: адреса, адреса електронної пошти та номер телефону. 

Для оцінки відповідності заявника слід перевірити: 

− перелік контрольних питань для аплікаційної форми заповнений належним чином; 

− ваша організація, партнер (-и), афілійована (-і) організація (-ї) (якщо є) відповідає 
(-ють) всім зазначеним критеріям; 

− провідний партнер і партнери зареєстровані і знаходяться у регіоні, на який  поши-
рюється дія програми; 

− нижчезазначені супровідні документи подані відповідно до інструкцій: статути за-
явників; статути або установчі документи заявників та їх афілійованої (-их) ор-
ганізації (-й); висновок про результати незалежного аудиту заявника (у 
відповідних випадках). 

До пакету документів юридичної особи (у відповідних випадках), які складені і підпи-
сані заявниками у встановленому порядку, додається необхідна супровідна документація: 

1. форма фінансових ідентифікаційних даних (у відповідних випадках); 
2. копія недавніх виписок з рахунків заявника (у відповідних випадках). 

Оцінка якості заяви проводиться тільки після адміністративної перевірки та оцінки 
відповідності заявника. 
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Крок 2: оцінка якості заяви 
Якість заяви, включаючи запропонований бюджет і потенціал заявників та афілійованої 

(-их) організації (-й), оцінюватиметься на основі встановлених критеріїв за допомогою 
оціночної таблиці, яка наведена в Інструкції. Передбачено два типи критеріїв оцінки: кри-
терії відбору та критерії визначення переможців. 

Критерії відбору дозволяють оцінити функціональні можливості заявника (-ів) та їх 
афілійованої (-их) організації (-й), а також їх фінансовий потенціал, переконавшись у тому, 
що вони: 

1. мають стабільні і достатні джерела фінансування для забезпечення активності у 
період запропонованої діяльності і у відповідних випадках, зможуть взяти участь в 
її фінансуванні; 

2. мають навички управління, матеріально-технічну базу, професійну компетенцію і 
кваліфікацію, необхідні для успішної реалізації запропонованої діяльності. Це та-
кож стосується афілійованої (-их) організації (-й) заявників. 

Критерії визначення переможців дозволяють оцінити якість заяви відносно цілей і 
пріоритетів і надати гранти проектам, які зможуть максимально підвищити загальну ефек-
тивність Конкурсу проектів. Ці критерії дозволяють відібрати заяви, завдяки яким Орган 
управління буде впевнений у досягненні цілей та пріоритетів. До них відносяться актуаль-
ність запропонованої діяльності, її відповідність цілям Конкурсу проектів, якість, очікува-
ний вплив, сталий розвиток і економічність. 

 
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ: 

1. Фінансові та функціональні можливості 
1.1. Чи володіє заявник і (у відповідних випадках) афілійована (-і) організація (-ї) достатнім 

досвідом управління проектами? 
1.2. Чи володіє заявник і (у відповідних випадках) афілійована (-і) організація (-ї) достатнім 

технічним рівнем (особливо знаннями проблематики, вирішенням якої займати-
меться проект)? 

1.3. Чи володіє заявник і (у відповідних випадках) афілійована (-і) організація (-ї) до-
статніми навичками управління (у тому числі кадровими ресурсами, обладнанням 
і навичками роботи з бюджетом для реалізації запропонованої діяльності)? 

1.4. Чи володіє заявник стабільними і достатніми джерелами фінансування? 
Оскільки оцінюється потенціал і заявників та (у відповідних випадках) афілійованої (-
их) організації (-й), важливо пам’ятати наступне: 

− заявники та афілійована (-і) організація (-ї) мають досвід управління проектами; 

− заявники та афілійована (-і) організація (-ї) мають достатні знання і досвід у 
питаннях, якими займатиметься проект; 
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− заявники та афілійована (-і) організація (-ї) мають достатні навички управління; 

− заявники та афілійована (-і) організація (-ї) мають стабільні і достатні джерела 
фінансування. 

2. Актуальність запропонованої діяльності 
2.1. Наскільки пропозиція відповідає цілям і пріоритетам Конкурсу проектів? 
2.2. Наскільки пропозиція відповідає тим чи іншим потребам і обмеженням цільової (-

их) країни (країн) або цільового регіону (-ів) (у тому числі в контексті забезпе-
чення синергії з іншими ініціативами ЄС та виключення дублювання)? 

2.3. Наскільки чітко визначені і стратегічно підібрані учасники (кінцеві бенефіціари, 
цільові групи)? Чи чітко визначено їх потреби? Чи зможе пропозиція задовольнити 
ці потреби? 

2.4. Чи носить пропозиція транскордонний характер? (тобто чи виконує щонайменше 
два наступних критерії: (1) спільний розвиток; (2) спільна реалізація; (3) спільне 
кадрове забезпечення; (4) спільне фінансування). 

Типові помилки: 
1. проект не відповідає обраній меті та пріоритету (-ам). Цілі запропонованої діяль-

ності не відповідають цілям і пріоритету (-ам) Програми; 
2. проект і запропонована діяльність не відповідають описаним проблемам. Проект 

не дозволить вирішити існуючі проблеми і потреби цільових груп у зоні, в якій 
планується забезпечити підтримку; 

3. проблема (-и), описана (-і) у проектній заявці, існує (-ють) фактично і не 
підкріплена (-і) відповідними науковими звітами / аналізами чи статистичними да-
ними; 

4. потреби цільових груп і кінцевих бенефіціарів не відповідають дійсності і не опи-
сані належним чином, так само як і спосіб участі проекту у поліпшенні ситуації / 
вирішенні проблеми. 

Транскордонний ефект запропонованої діяльності повинен бути потужним – це важли-
вий елемент кожної пропозиції, оцінка якого може визначити остаточне рішення про 
виділення гранту для проекту. 
 

3. Ефективність і доцільність запропонованої діяльності 
3.1. Чи є запропонована діяльність доцільною, практичною? Чи відповідає вона цілям 

і очікуваним результатам? 
3.2. Чи передбачено чіткий і доцільний план дій? 
3.3. Чи передбачає пропозиція об’єктивні індикатори для визначення результатів діяль-

ності? Чи планується проводити оцінку? 
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3.4. Чи достатній рівень залучення та участі у діяльності спів заявника (-ів) та афілійова-
ної (-их) організації (-й)? 

 
Типові помилки: 
1. діяльність не відповідає запланованим результатам; 
2. результати не вказують на досягнення цілей; 
3. план дій – недоцільний (наприклад, велика частина діяльність запланована на один 

період; не передбачено час для процедур конкурсних торгів тощо); 
4. управління проектом не описано; 
5. не передбачена система моніторингу та оцінки; 
6. індикатори не визначені / не вимірюються належним чином; 
7. план дій не є чітким і не узгоджується з діяльністю; 
8. запропоновані індикатори не є доцільними; 
9. не забезпечене сильне партнерство, оскільки не отримане недостатнє підтвердження 

того, що проект: 
a) був підготовлений спільно – партнери повинні співпрацювати з самого по-

чатку, на етапі опрацювання ідеї проекту; 
b) реалізовуватиметься спільно – запланована в рамках проекту діяльність має 

реалізовуватися партнерами у співпраці; необхідно забезпечити баланс роз-
поділу задач і сфери відповідальності; 

c) передбачає формування спільної команди – професіонали від кожного парт-
нера повинні співпрацювати під час реалізації проекту, уникаючи при цьому 
дублювання функцій; 

d) спільно фінансується – між партнерами необхідно забезпечити баланс розпо-
ділу витрат і власних фінансових внесків. 

4. Сталий характер запропонованої діяльності 
4.1. Яка ймовірність забезпечення матеріального ефекту для цільових груп завдяки за-

пропонованій діяльності? 
4.2. Яка ймовірність досягнення мультиплікаційного ефекту завдяки запропонованій 

діяльності (у тому числі можливість повторення досвіду, розширення діяльності та 
обміну інформацією)? 

4.3. Чи носять очікувані результати запропонованої діяльності стійкий характер з 
точки зору: 

− фінансування? (Як діяльність фінансуватиметься після використання гранту?) 

− інституційного розвитку? (Чи передбачаються структури, які забезпечать продо-
вження діяльності після її завершення? Чи застосовується принцип місцевого 
«володіння результатами діяльності»?) 
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− політики? (у відповідних випадках) (Який структурний ефект забезпечить діяль-
ність? Наприклад, вдосконалення законодавства, кодексів поведінки, методик) 

− екології? (у відповідних випадках) (Чи буде діяльність чинити негативний/ пози-
тивний вплив на екологію?) 

−  

Типові помилки: 

− вплив на цільові групи та стратегія комунікації чітко не визначені; 

− транскордонне співробітництво в рамках пропозиції не сприяє вирішенню про-
блеми. Проблема повинна носити транскордонний характер, а ситуація не може 
бути поліпшена окремо кожним партнером на локальному рівні; 

− буде досягнуто лише обмежений мультиплікаційний ефект або ефект «трам-
пліна». Стійкість очікуваних результатів недостатньо обґрунтована. 

5. Бюджет та економічність запропонованої діяльності 
5.1. Чи відображена діяльність у бюджеті? 
5.2. Чи було забезпечене належне співвідношення кошторисних витрат і очікуваних ре-

зультатів? 
 
Типові помилки: 

− деякі види діяльності не відображені у бюджеті проекту або їх складно ідентифіку-
вати; 

− у бюджетних таблицях виявлені невідповідності сум; 

− співвідношення між очікуваними результатами та витратами проекту є незадовіль-
ними; 

− бюджет є нереалістичним - надто високі/надто низькі витрати щодо очікуваних ре-
зультатів; 

− у бюджет включені зайві/неприйнятні витрати; 

− витрати/ставки, зазначені у бюджеті, не відображають рівень витрат у регіоні. 

− бюджет - непрозорий (не містить обґрунтування). 

−  
Крок 3: перевірка відповідності заявника і його партнерів Перевірка відповідності за-

явника проводиться на вимогу Європейської Комісії на основі супровідних документів 
тільки стосовно заявок, які пройшли попередній відбір відповідно до оцінки і напряму 
фінансування. Декларація заявника перевіряється відповідно до наданих ним супровідних 
документів. Будь-який відсутній документ або будь-яка невідповідність між Декларацією 
заявника та супровідними документами може призвести до відмови у розгляді заяви ви-
ключно на цій підставі. 
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Відповідність заявника та його партнерів діяльності перевірятимуть згідно з критеріями, 
наведеним в Інструкціях. Після цієї перевірки та при потребі будь-яка відхилена заява 
замінюється наступною заявою у резервному списку за відповідним напрямом фінансу-
вання. Нову заявку розглядають на предмет відповідності заявника та його партнерів. 

За результатами реалізації проектів Вишеградським фондом були виявлені наступні по-
милки, які найчастіше допускаються заявниками у фінансових документах для отримання 
грантового фінансування: 
1. перевищення ліміту готівки в межах грантів; 
2. відсутні обов’язкові документи (фінансові звітності, фінальний звіт, копії рахунків-фак-

тур тощо); 
3. відсутні платіжні документи, а саме: роздруківки банківських документів (безготівкові 

платежі) та касові чеки (готівкові платежі); 
4. таблиці фінансових звітностей, а також фінальний та проміжний звіти не підписані 

офіційним представником грантоотримувача; 
5. подання фінансових звітностей з усіма витратами проекту, в той час як там мають 

бути вказані тільки ті, котрі покриваються лише грантом; 
6. подання фінансових звітностей з банківськими ордерами замість банківських звітно-

стей (виписок); 
7. невчасне подання фінансових звітностей; 
8. подання неповної документації (відсутні додаткові обов’язкові документи - список 

учасників, зразки перекладених текстів, оригінали проїзних чи посадкових квитків 
тощо); 

9. неналежно заповнені фінансові таблиці; 
10.  вимога відшкодування – більше, ніж це передбачено умовами гранту; 
11.  вимога відшкодувати витрати, які не передбачені проектом; 
12.  вимога відшкодувати товари тривалого користування; 
13.  вимога відшкодувати брутто-вартість, будучи платником ПДВ; 
14.  вимога відшкодувати витрати після закінчення проектного періоду; 
15.  подання неприйнятних фінансових документів (внутрішніх рахунків-фактур, кон-

трактів, регульованих кодексом про працю тощо); 
16.  подання рахунків-фактур чи контрактів з невідповідним описом поставлених то-

варів чи наданих послуг); 
17.  відсутній логотип Фонду в друкованих чи промоційних матеріалах; 
18.  невідповідні дати платежів (дати платежів повинні відповідати їх підтвердженням); 
19.  невідповідні обмінні курси євро (обмінний курс євро повинен бути таким, котрий 

був встановлений НБУ на день підготовки фінансових звітностей). 
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РОЗДІЛ VIII. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ПРОЦЕДУР, ЗАКУПІ-
ВЕЛЬ ТА АУДИТУ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ 

 
Як проводяться тендерні закупівлі? 

1. Інформування про тендерні закупівлі товарів, робіт та послуг 
Відповідно до законодавства про відкриті закупівлі, усі закупівлі державних 

підприємств повинні проводитися за допомогою тендерів.  Потреба у закупівлях товарів 
або речей повинна бути оприлюдненою на тендерних майданчиках, що авторизовані систе-
мою державних закупівель Prozorro. Ініціатор закупівель самостійно обирає майданчик, на 
якому буде розміщуватися оголошення про потребу в проведенні закупівель. Окрім того, 
що інформація подається на спеціалізованих тендерних майданчиках, замовник може само-
стійно за власної ініціативи поширити намір про закупівлю товарів, робіт чи послуг у будь-
яких засобах масової інформації. Необхідно зазначити, що у випадку, якщо оголошення про 
державні закупівлі не розміщується на спеціалізованих площадках, такі тендерні закупівлі 
проводити заборонено. 

Оголошення про тендер повинно бути у відкритому доступі і доступним всім бажа-
ючим. Вся без винятку інформація подається зацікавленим особам безкоштовно. 

Окрім короткої інформації про суть закупівель, необхідно подавати і тендерну доку-
ментацію, що також повинна знаходитися у вільному доступі. 

 
2. Часові вимоги щодо проведення тендеру 

 
Допорогові торги. За умови, якщо сума закупівель складає менше 50 тисяч гривень, 

термін подачі оголошень повинен складати не менше 1 дня. Якщо суми закупівель перева-
жають 50 тисяч гривень для товарів та послуг та 200 тисяч гривень для робіт – мінімальний 
період подачі оголошень збільшується до двох днів. 

 
Відкриті торги. Проведення  відкритих торгів здійснюється за умови дотримання 

чітких правил по термінах. Зокрема, оголошення про проведення тендеру повинно з таким 
розрахунком, щоб учасники мали 15 днів на подання заявок, якщо вартість закупівель  не 
перевищує 200 тисяч гривень для товарів та послуг і 1,5 мільйони гривень для робіт; та за 
30 днів у випадку, якщо сума закупівель становить більше зазначених розмірів. 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі 
рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін 
до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в елек-
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тронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної доку-
ментації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім 
днів. 

Замовник укладає договір не раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення повідом-
лення про намір укласти договір, але не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір 
укласти договір. 

За дотримання даних вимог законодавства відповідає тендерна комісія: голова та 
секретар комітету або уповноважені особи. 

 
3. Умови проведення тендерних закупівель 

Відкриті торги можна вважати такими, що відбулися, якщо по оголошенню отри-
мано щонайменше дві тендерні пропозиції. Якщо учасником подається пропозиція, що не 
відповідає вимогам тендеру, вона виключається зі списку, а вибір переможця здійснюється 
на користь іншого учасника за списком, який відповідає вимогам процедури закупівель. 

 
4. Правила складання оголошення про проведення відкритих закупівель 

Чинним законодавством встановлені правила подачі оголошення про відкриті за-
купівлі. Дані заявки мають стандартну форму, які включають поля про назву підприємства-
ініціатора проведення тендерних закупівель, назву предмета закупівлі, опис предмета за-
купівлі, очікувану вартість, термін постачання або виконання робіт, кінцевий термін по-
дання заявок на участь у торгах, розмір мінімального кроку та наявність і сума тендерного 
забезпечення. 

 
5. Правила складання тендерної документації 

Як вже було згадано вище, тендерна документація подається усім охочим у відкритому до-
ступі. Вона повинна містити наступну інформацію: 

1. детальну інструкцію з підготовки тендерних пропозицій; 
2. критерії до учасників; 
3. інформацію про необхідні товари, роботи та послуги;  
4. повний та вичерпний перелік завдань, що необхідно виконати, які формуватимуть 

кошторис на виконання робіт та постачання товарів; 
5. кількість товарів та місця, куди необхідно їх поставити; 
6. терміни виконання робіт або постачання товарів; 
7. термін, протягом якого тендерні пропозиції будуть вважатися дійсними; 
8. опис методології визначення ціни продукції чи послуг; 
9. інформацію про валюту, якою будуть здійснюватися розрахунки; 
10. зазначення кінцевих термінів, до яких можна подавати пропозиції; 
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11. умови, розмір та вид тендерного забезпечення; 
12. реквізити та ПІБ осіб, що організовують проведення тендеру. 
Документи можуть містити і іншу додаткову інформацію, яка необхідна для того, щоб 

прийняти рішення щодо цінових пропозицій. 
Наявність технічних помилок та описок, що не змінюють зміст тендерної пропозиції, не 

є причиною для відхилення заявки. 
Документація не повинна містити вимог, які суперечать правилам відкритої конкуренції 

чи дискримінують певних учасників. 

6. Правила оформлень оголошення про проведення тендерів, доступних єв-
ропейських торгів: 

У випадку, якщо сума товарів перевищує 133 тисячі євро для товарів і 5150 тисяч євро 
для робіт, оголошення подається, окрім української, і англійською мовою. Такий тендер 
проходить за процедурою європейських торгів. 

7. Як закінчується тендер? 

Після того, як оголошення є поданим, замовник тендеру очікує тендерні пропозиції 
та тримає їх нерозкритими до дати, що зазначається в оголошенні. Після того, як заявки є 
отриманими, з учасниками проводиться додаткова процедура, яка включає ознайомлення із 
технічними деталями виконання завдань. Після того, як вся інформація є подана, організа-
тор аукціону має право виключити учасників із тендеру, якщо вони не відповідають вимо-
гам. 

При настанні дати проведення розкриття пропозицій формується тендерна комісія, 
яка проводить розкриття документів та перевіряє їх на відповідність вимогам. Після вив-
чення пропозицій формуються висновки про переможця. Замовник укладає договір не 
раніше ніж через 10 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, але 
не пізніше 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір. 
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Типові помилки проведення закупівель 

 

ТИПОВЕ ПОРУШЕННЯ ПРИКЛАД СПОСОБИ 
УСУНЕННЯ 

 
 
Для документального 
підтвердження інформації про 
відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям, 
передбачених ст.16 Закону 
України "Про публічні 
закупівлі" №922-VIII від 
25.12.2015, ччасниками 
подається інформація та 
перелік документів, що  
підтверджують інформацію 
учасника про відповідність їх 
таким критеріям, які 
відрізняються від вимог, що 
зазначались в тендерній 
документації замовника та 
вимагались під час 
проведення процедури 
закупівлі. Відповідно до п.4 
ч.1 ст.30 Закону № 922 
замовник зобов’язується 
відхилити тендерну 
пропозицію, якщо тендерна 
пропозиція не відповідає 
умовам тендерної 
документації. Однак, 
впорушення п.4 ч.1 ст. 30 
Закону № 922 замовником не 
відхилено тендерну 
пропозицію учасника, яка не 
відповідала умовам тендерної 
документації та укладено з 
ним договір. 
 
 
 
 

 
 
Так наприклад, одним із замовників 
при проведенні закупівлі по утри-
манню автомобільних доріг в Тендер-
ній документації учасники для підтвер-
дження наявності обладнання та мате-
ріально – технічної бази, які є необхід-
ними для надання послуг за предметом 
закупівлі, в складі тендерної пропозиції 
мали надати атестати відповідності на 
машини маркувальні, що є дійсними на 
дату розкриття. В недотримання умов 
Тендерної документації учасник, що 
визнаний переможцем, в складі своєї 
тендерної пропозиції не подав зазначе-
них атестатів на машини маркувальні, 
які подані для підтвердження кваліфі-
каційних вимог. А в єдиному атестаті 
відповідності на машину маркувальну 
зазначено, що дана маркувальна ма-
шина є у власності іншого суб’єкта гос-
подарювання. В порушення п.4 ч.1 ст. 
30 Закону № 922 замовником не відхи-
лено тендерну пропозицію учасника, 
яка не відповідала умовам тендерної 
документації та укладено з ним договір 

 
 
Відміна торгів 
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В порушення ч.4 ст. 36 Закону 
922-VII умови договору про 
закупівлю відрізняються від 
змісту тендерної пропозиції за 
результатами аукціону пере-
можця процедури закупівлі 
або ціни пропозиції учасника 
у разі застосування переговор-
ної процедури 

 
Пунктом 1 ст.36 Закону №922 передба-
чено, що договір на закупівлю укла-
дається відповідно до норм Цивільного 
кодексу України та Господарського ко-
дексу України з урахуванням особли-
востей визначених Законом №922. 
Статтею 638 ЦКУ передбачено, що іс-
тотні умови договору – це ті умови, які 
передбачаються у законі чи іншому но-
рмативно – правовому акті і стають 
обов’язковими для сторін, внаслідок 
факту укладання договору, а також усі 
ті умови, щодо яких за згодою хоч би 
однієї із сторін має бути досягнуто 
згоди. Тендерною документацією замо-
вника передбачено гарантійний термін 
експлуатації пропонованого товару – 
60 місяців. Учасник – переможець 
торгів, у своїй пропозиції, вказав га-
рантійний термін експлуатації товару 
60 місяців. Проте, в Договорі поставки 
гарантійний термін 
експлуатації вказаний значно менший – 
12 місяців. Відповідно до ч. 1 ст. 37 За-
кону №922 договір про закупівлю є нік-
чемним у разі його укладення з пору-
шенням вимог частини четвертої статті 
36 цього Закону. 

 
Розірвання 
договору 
 

 
Тендерна документація не 
відповідає вимогам Закону 
№922, а сааме в порушення 
ч.2 ст. 17 Закону №922 тен-
дерна документація містить 
вимоги надання учасниками 
інформації, що міститься у 
відкритих 
державних реєстрах. 
 

 
Тендерна документація не відповідає 
вимогам Закону №922, а саме в пору-
шення ч.2 ст. 17 Закону №922 докумен-
тація містить вимогу надання учасни-
ками витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських фор-
мувань, при тому, що згідно роз’яс-
нення Уповноваженого органу (Міне-
кономрозвитку України) від 15.01.2016 
№3302-06/906-06 відомості, що 
містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців наявні у відкритому 
доступі на офіційному вебсайті 
Міністерства юстиції України 

 
Внесення змін 
до ТД 
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Замовниками застосовується 
неконкурентна процедура 
торгів при закупівлі газу, до-
кументально не підтвер-
джуються умови застосування 
переговорної 
процедури закупівлі «Газ при-
родний», які вказані в обґрун-
туваннях, чим порушено ч. 1 
ст. 35, ч. 1 ст. 20 Закону №922 
та основні принципи 
здійснення закупівель перед-
бачених ст. 3 Закону № 922 – 
добросовісна конкуренція се-
ред учасників, недис-
кримінація учасників 
 

 
Ревізією дотримання законодавства 
при проведенні переговорної проце-
дури на закупівлю «Газ природний» 
встановлено, що в обґрунтуваннях за-
стосування переговорної процедури за-
купівлі, вказано підставу ч.2 ст.35 За-
кону України «Про публічні закупівлі» 
від 25.12.2015 №922-VІІІ, а саме: «від-
сутність конкуренції (у тому числі з 
технічних причин) на відповідному 
ринку, внаслідок чого договір на за-
купівлю може бути укладено лише з од-
ним постачальником, за відсутності 
при цьому альтернативи». Водночас, 
згідно ст. 3 Закону України «Про Анти-
монопольний комітет України» від 
26.11.1993 №3659-XII, формування та 
реалізація конкурентної політики є ос-
новним завданням Антимонопольного 
комітету України. Суб’єкт, що вказа-
ний у протоколі переговорів відсутній 
в Зведеному 
переліку суб'єктів природних моно-
полій. Відповідно до положень частини 
першої статті 13 Закону України «Про 
ринок природного газу» від 09.04.2015 
№ 329-VIII всім споживачам гаран-
тується право вибору та зміни поста-
чальника природного газу. Відповідно 
ч. 1 ст. 20 Закону №922, відкриті торги 
є основною процедурою закупівлі. Ча-
стиною 1 ст. 35 Закону №922 передба-
чено, що переговорна процедура за-
купівлі – це процедура, яка використо-
вується замовником як виняток. Метою 
Закону №922 є створення конкурент-
ного середовища у сфері державних за-
купівель, запобігання проявам корупції 
у цій сфері, розвиток добросовісної 
конкуренції, забезпечення раціональ-
ного та ефективного використання дер-
жавних коштів. Відтак, переговорна 
процедура закупівлі проведена при від-
сутності на це підстав. 

 
Відміна 
торгів та по-
вторне прове-
дення конку-
рентної про-
цедури 
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Учасники (Переможці) в своїй 
тендерній пропозиції надають 
Локальні кошториси на 
будівельні роботи №2-1-1 які 
не відповідають по певних по-
зиціях технічному завданню 
Замовника. Відповідно до п.4 
ч.1 ст.30 Закону № 922 замов-
ник зобов’язується відхилити 
тендерну пропозицію, якщо 
тендерна пропозиція не відпо-
відає умовам тендерної доку-
ментації. Однак, в порушення 
п.4 ч.1 ст. 30 Закону № 922 за-
мовником не відхилено тен-
дерну пропозицію учасника, 
яка не відповідала умовам тен-
дерної 
документації та укладено з 
ним договір. 

 
Так наприклад одним із учасників – пе-
реможців - в розділі «Тротуар» Техніч-
ного завдання Замовника на закупівлю 
робіт передбачено роботи по улашту-
ванню основ під тротуари товщиною 10 
см із щебеню на площі 17,47м2, а згідно 
запропонованої тендерної пропозиції 
учасника – переможця передбачено ро-
боти по улаштуванню основ під троту-
ари товщиною 12см із щебеню на 
площі 1,747м2. 
 

 
Відхилення 
пропозиції 
 

Замовниками не виконуються 
рішення постійно діючої 
адміністративної колегії Анти-
монопольного комітету 
України з розгляду скарг про 
порушення законодавства у 
сфері державних закупівель, 
чим порушуються вимоги 
ст.18 Закону України «Про 
публічні закупівлі» №922 

Зокрема, підтверджено, що комуналь-
ними підприємствами порушуються 
вимоги ст.18 Закону України «Про 
публічні закупівлі» №922, а саме не ви-
конуються рішення постійно діючої 
адміністративної колегії Антимоно-
польного комітету України з розгляду 
скарг про порушення законодавства у 
сфері державних закупівель та не ос-
каржуються ці рішення колегії у вста-
новленому порядку до суду. 

Виконання 
рішення або 
оскарження 
його в судо-
вому порядку 
 

 

Так як грант – це можливість здійснення фінансового забезпечення для виконання 

певного Проекту, який є пріоритетним для Грантодавця та реалізація якого співпадає з ме-

тою діяльності громадської організації. Але важливим елементом будь-яких фінансових ві-

дносин є контроль. Тому для забезпечення недопущення зловживань з боку громадської 

організації є необхідним аудит грантових проектів. 

Проведення такого аудиту потрібно передбачити в бюджеті будь-якого Проекту, 

фінансування якого планується здійснювати за кошти Гранту. 
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Обрання аудиторських фірм, що будуть здійснювати аудит необхідно через тендерні 

процедури, особливо там, де суми аудиторської винагороди є суттєвими. 

Проведення такого аудиту забезпечить: 

 

1.для громадської організації: 

–підвищення довіри до їх діяльності; 

–контроль за фінансово-господарською діяльністю в частині виконання Проекту; 

–виявлення можливих помилок з врахуванням людського фактору; 

–можливість консультування у досвідчених фахівців з приводу особливостей законодав-

ства чи дії міжнародних нормативно-правових актів (передбачається у договорі або в за-

вданні Грантодавця). 

 

2. для грантодавця: 

–підтвердження достовірності звітності з виконання Проекту; 

–впевненість у ефективності витрачених Грантових коштів та у досягненні мети Про-

екту; 

–аналіз помилок та недоліків, що можуть бути зазначені у звіті та їх співставлення з 

міркуваннями громадської організації. 

 

3. для суспільства: 

–ефективну ланку контролю в структурі перерозподілу фінансових ресурсів; 

–впевненість у досягненні мети Проекту; 

–підвищення довіри до діяльності громадських організацій, а відтак формування позитив-

ного іміджу суб’єктам третього сектору економіки. 

Забезпечення контрольної складової (в даному випадку аудиту) є необхідним у будь-

яких фінансових відносинах, а особливо у таких складних як відносини з приводу вико-

нання і фінансування Проектів з коштів Гранту. 

 

УВАГА!  

На офіційному сайті ВОАОМС можна знайти такі документи: 

-Приклади документів що стосуються тендерних закупівель: 

http://sg.vn.ua/news/pryklady-dokumentiv-shho-stosu-tsya-tendernyh-zakupivel/  

-Перелік нормативно-правових актів у сфері міжнародної технічної допомоги: 

http://sg.vn.ua/news/perelik-normatyvno-pravovyh-aktiv-u-sferi-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/ 

http://sg.vn.ua/news/pryklady-dokumentiv-shho-stosu-tsya-tendernyh-zakupivel/
http://sg.vn.ua/news/perelik-normatyvno-pravovyh-aktiv-u-sferi-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/
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Для реалізації гранових проектів за кошти міжнародної технічної допомоги ва-

рто використовувати постанову КМУ від 15.02.2002 року № 153: 

http://sg.vn.ua/news/postanova-pro-stvorennya-yedynoyi-systemy-zaluchennya-vykorystannya-

ta-monitoryngu-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/  

 

 

РОЗДІЛ IХ. ІНСТРУКЦІЯ ВИГРАШУ  

АБО ПРО ЩО НЕ ВАРТО ПИСАТИ В ПРОЕКТІ 

Кожен грантодаваць має свої вимоги до написання проектів, проте є універсальні по-

ради, яких необхідно дотримуватися стосовно при написанні проекту: 

 

1. Уникайте: 

—  надто складних граматичних конструкцій; 

— довгих, складно підпорядкованих речень, при читанні яких утрачається сенс написа-

ного (наприклад: «побудова інформаційної моделі національних культур, відтворення 

цілісної картини розвитку національних культур в різноманітті зв’язків і варіантів, єдності 

минулого і майбутнього за допомогою формування документальних та електронних ма-

сивів…»); 

— перевантаженості термінологією; 

— «красивих» фраз, які не містять конкретної інформації (наприклад: «збереження 

фондів як засобу передачі інтелектуальної спадщини минулого і сьогодення майбутнім по-

колінням», «підтримка формування інформаційної культури через створений у проекті 

Web-сайт»); 

— повторюваних міркувань типу: «Проблема полягає в тому, що в нашій організації 

немає 17-дюймових моніторів. Придбання таких моніторів вирішить проблему». Краще по-

кажіть, який зв’язок між тим, що ви придбаєте 17-дюймові монітори і діяльністю за проек-

том. 

 

2. Не вживайте: 

— жаргонні слова і маловідомі скорочення, навіть якщо це професійна мова; 

— зворотні дієслова («проект здійснюється», «намічаються заходи» тощо). Замініть їх 

активними дієсловами або короткими дієприкметниками («проект буде здійснений», «за-

плановані такі заходи»); 

http://sg.vn.ua/news/postanova-pro-stvorennya-yedynoyi-systemy-zaluchennya-vykorystannya-ta-monitoryngu-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/
http://sg.vn.ua/news/postanova-pro-stvorennya-yedynoyi-systemy-zaluchennya-vykorystannya-ta-monitoryngu-mizhnarodnoyi-tehnichnoyi-dopomogy/
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3. Використовуйте позитивний і конструктивний стиль («впевнені» замість 

«здається», «вирішення проблеми» замість «боротьба з проблемою»). 

4. Виключіть негативні пропозиції з часткою «не». Не пишіть проект від пер-

шої особи, це викликає думку про вашу самовпевненість. 

5. Залучіть увагу грантодавця до того, що ви розглядаєте грант не як дарунок, 

а як соціальні інвестиції в майбутнє. 

6. Не обмежуйтесь лише описом проблем. Опишіть можливості, які з’яв-

ляться в результаті виконання проекту. 

7. Виділяйте найбільш важливі, на ваш погляд, місця в тексті. Замість дов-

гих описів використовуйте таблиці і діаграми. 

 

ОБ’ЄКТИВНІ ПОМИЛКИ АВТОРІВ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК: 

Якщо зазначені помилки характеризують авторів грантової заявки як людей, що неаку-

ратно відносяться до власних текстів, то помилки, про які йтиметься зараз, свідчать про те, 

що у цих авторів відсутній досвід розробки проектів. 

 

1. Невміння аналізувати передпроектну інформацію. 

Багато проблем при написанні грантових заявок виникають тому, що виконавці проектів 

не вміють уважно аналізувати інформацію, необхідну для розробки проекту: неуважно чи-

тають місію грантодавців, умови конкретного конкурсу/програми, підсумки минулих кон-

курсів. 

Крім того, вони, як правило, мало знайомі із ситуацією на ринку проектних ідей, де, 

можливо, подібний проект уже колись був реалізований. Систематизувати ці проблеми 

досить складно, тому наведемо лише кілька правил. 

 

Важливо! 

Правило 1. Вивчіть донора, якому ви відправляєте заявку. Кращий спосіб стати професіо-

налом в написанні проектів — уважно аналізувати місію донора, умови надання фінансу-

вання і його цілі. 

Правило 2. Дотримуйтесь формальних вимог донора з написання заявки. Якщо ви на влас-

ний розсуд вирішили змінити порядок проходження пунктів у заявці або, наприклад, не до-

тримали строк подачі заявки, нема чого над нею взагалі було працювати. 

Правило 3. Товаришуйте з «конкурентами». Тоді ви будете знати ситуацію на ринку про-

ектних ідей і не станете винаходити велосипед. 
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2. Невміння формулювати проблему проекту. 

Помилки щодо неправильної постановки проблеми є системними і виправленню не 

підлягають. Проблема є в протиріччі між ідеальною ситуацією і реальністю: між бажаним і 

дійсністю. 

Проект — інструмент вирішення зазначеного (сформульованого) протиріччя. Щоб 

підібрати адекватний інструмент вирішення соціальної проблеми, необхідно її зрозуміти, 

тобто виділити проблему із соціальної ситуації. 

До постановки проблеми відноситься і визначення так званих бенефіціарів проекту, 

тобто цільової групи, ресурсоотримувачів. Дуже важливо, щоб заявка чітко визначала, що 

мається на увазі під бенефіціарами проекту. 

Наприклад, бенефіціарами проекту, який покликаний переконати уряд посилити заходи 

з контролю за забрудненням навколишнього середовища промисловими підприємствами, 

будуть мільйони людей, зацікавлені в зниженні промислових викидів у повітря, якими ми 

всі дихаємо. 

Освітній проект, націлений на впровадження демократично орієнтованої громадянської 

навчальної програми в 15 школах у певному районі, матиме більш скромну групу бене-

фіціарів, чисельність якої піддається більш точному виміру. Адміністрація шкіл, викладачі, 

місцева адміністрація і батьки — усі вони можуть отримати благо чи вигоду від проекту. 

Такі особи іноді називаються непрямими бенефіціарами, і число осіб з цієї категорії може 

бути дуже великим. У кожній заявці має бути чітко визначено, що мається на увазі під по-

няттям «бенефіціар», а також указані можливі способи вимірювання того, як проект вплине 

на бенефіціарів. Якщо не можна чітко визначити категорію бенефіціарів і виміряти резуль-

тати проекту, то неможливо буде визначити його успішність. 

Останнім часом спостерігається нова тенденція до «глобалізації» проблем, що стоять пе-

ред грантозаявителями. Намагайтеся бути реалістами: від річного проекту з дуже конкрет-

ним бюджетом і невеликою кількістю виконавців можна очікувати рішення «глобальних» 

проблем. 

Інший приклад. Університет S подав заявку на грант, у рамках якого передбачалося вве-

сти в навчальний план вивчення дисципліни F. При цьому заявлялося, що вивчення саме 

цієї дисципліни підвищить шанси випускників університету на ринку праці. Цільовою гру-

пою проекту були визначені студенти, які вивчають цю дисципліну. Однак експерти відхи-

лили заявку, тому що, на їхню думку, вивчення дисципліни F не приведе до поліпшення 
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доступу випускників університету до робочих місць. Сталося це тому, що кінцевими спо-

живачами ресурсів проекту повинні були б стати потенційні роботодавці, а не студенти. У 

заявці відсутні відомості про те, чи вважають самі роботодавці, що їх потенційним праців-

никам потрібні знання з дисципліни F. 

Тож давайте визначимо основні правила з цього приводу. 

 

Важливо! Правила: 

— при постановці проблеми використовуйте кількісні та якісні показники; 

— продемонструйте, як і чому виникає проблема (або потреба) цільової аудиторії і чому 

саме ваша організація зможе її вирішити; 

— при постановці проблеми потрібно співвіднести інтереси цільової групи з інтересами 

організації, що реалізує проект; 

— виклад проблеми має виходити за рамки простого опису, як, наприклад, «рівень тяж-

ких злочинів зростає на 10 % з 2001 року»; має бути поданий стислий аналіз різних фак-

торів, які призвели до проблеми; 

— відсутність фінансів не сприймається як основна проектна проблема. 

До речі, проблематизація, тобто постановка соціальної проблеми, теж може бути пред-

метом окремого проекту. 

 

3. Відсутність навичок цілепокладання, формулювання завдань і розробки діяль-

ності. 

Можна виділити кілька основних труднощів, пов’язаних із цілепокладанням. 

 

1. Невідповідність мети проекту поставленій проблемі. Про це вже говорилося. Сюди 

ж можна віднести і «глобалізацію» мети. Мета — досить загальне твердження, яке демон-

струє тип проблеми і заявляє про необхідність її вирішення, предмет прагнення. Сформу-

лювати мету — означає представити бажану ситуацію в майбутньому. Ясність мети дозво-

ляє чітко визначити кінцеве завдання всієї діяльності в рамках програми, а також провести 

оцінку реалізації проекту. Наприклад, проблема і мета можуть відповідати одна одній у та-

кий спосіб: 

Проблема: Неясність і неадекватність законодавства щодо соціальної безпеки і соціаль-

ної справедливості. 

Мета: Удосконалити законодавство щодо соціальної безпеки і соціальної справедли-

вості. 
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2. Змішування мети і завдань. Мета і завдання — не одне й те саме. Завдання — кон-

кретні кроки з досягнення мети, які піддаються вимірюванню. Вони визначають діяльність. 

Таким чином, мета — стратегія, а завдання — тактика проекту. Співвідношення цілей і за-

вдань може бути таким: 

Мета Завдання 

Базове положення, яке повинно бути ре-
алізовано 

Позначити, що необхідно для досягнення 
мети загалом 

Ідеальна форма результату багатоскладової 
діяльності, яка комплексно вирішує про-
блему 

Вирішити приватну проблему, частину гене-
ральної проблеми 

Бачення загального напрямку діяльності в 
рамках проекту 

Дати деталізовану картину обмежених тимча-
совими рамками результатів 

Фіксує ті зміни, до яких повинна привести 
реалізація проекту загалом 

Не описувати процес, а фіксувати проміжні 
результати 

Суб’єктивна Конкретні, вимірювані 

Зрозуміла будь-якій людині, яка не є учасни-
ком проекту 

Зрозуміла будь-якій людині, яка не є учасни-
ком проекту 

Відповідає на запитання: «що ми хочемо от-
римати» в кінці реалізації проекту 

Може бути досягнута на проміжному етапі 
реалізації проекту або в кінці цього процесу 

 

Мета повинна становити найвищу точку досягнень, до якої потенційний грантоотри-

мувач прагне дістатися. 

 

Наприклад, метою може бути «підвищення сприйняття певними групами населення 

норм права як основного принципу соціального порядку та організації суспільства». 

Тоді проектні завдання повинні бути більш визначеними, наприклад: «протягом місяця 

прочитати 10 лекцій підліткам мікрорайону № про норми поведінки на вулиці», «забезпе-

чити приїжджаючих в м. № брошурами про їхні права при спілкуванні з муніципальною 

поліцією». 
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Не може в цьому випадку бути завданням, наприклад, така теза: «роз’яснити приїжджа-

ючим в м. № їх права при спілкуванні з муніципальною поліцією». 

Розділ завдань у заявці є першим етапом, на якому експерт очікує побачити певну 

ступінь точності, ясності і вимірності. Якщо формулювання завдань нечітке, висловлене 

загальними фразами, побудоване недостатньо логічно і взагалі виконання завдання не може 

бути жодним чином оцінене, експерт має право повернути заявку без подальшого аналізу. 

 

3. Наступною типовою помилкою є плутанина між завданнями і діяльністю за про-

ектом. Якщо завдання — це конкретні кроки з досягнення мети, то діяльність за проектом 

є способом вирішення цих завдань, тобто для вирішення, умовно кажучи, завдання 1 ви 

повинні з 15 по 25 травня 2017 року провести перший захід, а з 20 по 25 червня — другий. 

Для вирішення завдання 2 потрібні інші заходи в інші строки. У цьому розділі описується 

те, що потенційний грантоотримувач планує зробити для виконання поставлених перед ним 

завдань. Найважливіше запитання: чи мають запропоновані види діяльності чіткий причин-

ний зв’язок з поставленими завданнями. Експерт, який читає вашу заявку, повинен знайти 

підтвердження такого: якщо проводиться діяльність А, то завдання Б буде виконане. 

 

 

Важливо! При цьому слід дотримуватися таких правил: 

 

Що і як? Детально опишіть, що буде робитися в проекті з самого початку до самого 

кінця. Уся діяльність повинна повністю відповідати завданням, які ви поставили. 

 

Коли? Укажіть порядок і час виконання ваших заходів. Іноді має сенс представити ка-

лендарний план заходів. 

 

Чому? Можливо, доведеться обґрунтувати методи, тим більше нові або завідомі. Чому 

запланована діяльність призведе до очікуваних результатів? Ви можете відповідати на ці 

питання різними способами, у тому числі і користуючись експертними оцінками і/або при-

кладами з інших успішно завершених проектів. 

 

Навіщо? Кому потрібні результати проекту? Хто буде цільовою групою, тобто кінце-

вими споживачами його результатів? Як проект вплине на життя спільноти? 
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4. Невміння виробляти критерії оцінки ходу проекту. Вам не просто потрібно спла-

нувати проект, але й зрозуміти, як він буде працювати, як його можна коригувати. 

У заявці повинні міститися достовірні і перевірені способи управління проектом. Розділ 

заявки з управління проектом має містити докладний план здійснення проекту. Для ком-

пактного представлення періодів для різних запланованих видів діяльності потрібно скла-

сти план-графік. Необхідно продемонструвати реалістичність, здійсненність плану. 

Найчастіше автори проектів недооцінюють час, необхідний на підготовку і здійснення 

запропонованої діяльності та на складання звіту за нею. Іноді виходить, що для вирішення 

завдання А необхідно провести захід Б, а при уважній експертизі проекту з’ясовується, що 

запланований захід не вирішує поставлених завдань. Не слід заявляти, що ви будете діяти 

певним чином, якщо у вас немає переконливих аргументів на користь того, що ваші дії при-

зведуть до конкретного результату. Цей результат і буде в цьому випадку критерієм успіш-

ності. 
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