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1.    ВСТУП 

Це Оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів для протидії та 

полегшення наслідків коронавірусу (COVID-19) для неурядових організацій, які здійснюють 

діяльність на території цільових громад Донецької, Запорізької та Луганської областей, який 

проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру 

подання проєктних пропозицій. В Оголошенні викладені критерії відповідності вимогам 

конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які 

будуть відібрані в межах цього конкурсу. 

Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом: 

UN_RPP_3_2020_20_COVID-19: «Конкурс грантів для протидії та полегшення наслідків 

коронавірусу у цільових громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей» 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: 

Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та 

розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 

(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, 

Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, 

Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії. 

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які 

постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру 

спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки 

та врядування на сході України після початку конфлікту. 

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами, які відображають 

пріоритетні потреби регіону: 

Компонент I: Економічне відновлення та розвиток інфраструктури; 

Компонент II: Місцеве врядування та реформа з децентралізації влади; 

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість. 

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки Європейського Союзу (ЄС), 

урядів Данії, Швеції, Швейцарії та Королівства Нідерландів. 

ІСАР Єднання є партнером Програми ООН із відновлення та розбудови миру у частині 

адміністрування малих грантів.  
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3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ 

3.1. Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим 

Конкурсом, мають відповідати наступним вимогам: 

● бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на підконтрольній уряду 

України території та впроваджувати свою діяльність на території Донецької, 

Запорізької або Луганської області; 

● мати статус неприбуткової або благодійної організації (виключно коди 

неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048); 

● мати відповідні спеціальні знання та фахівців для реалізації проєкту (керівник проєкту, 

фінансовий спеціаліст/бухгалтер та інші фахівці відповідно до потреб проєкту). 

 3.2. Території реалізації конкурсу: 

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, повинні 
реалізовуватися на території цільових громад, а саме:  
 

• 18 цільових громад Донецької області: Добропілля (Білицьке, Білозерське), 
Дружківка, Покровськ, Мирноград, Слов`янськ, Сіверська ОТГ, Соледарська 
ОТГ, Новгородське, Світлодарськ, Мангушський р-н, майбутня Волноваська 
ОТГ, Вугледарська ОТГ, майбутня Сартанська ОТГ, Великоновосілківський р -н, 
Красногорівка/Мар’їнка, Авдіївка, Ольгинка, Очеретине.  
 

• 9 цільових громад Запорізької області: Бердянськ, громади Бердянського р-ну, 
Мелітополь, громади Мелітопольського р-ну (Новенська ОТГ, Семенівська ОТГ), 
Приазовська ОТГ, Приморська ОТГ, Кирилівська ОТГ, Якимівська ОТГ.  

 

• 19 цільових громад Луганської області: Лозно-Олександрівська ОТГ, 
Привільська ОТГ, Троїцька ОТГ, Нижньодуванська ОТГ, Біловодська ОТГ, 
Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінна, смт Красноріченське, Мілове, 
Станиця Луганська, Новоайдар, Золоте, Щастя, Трьохізбенка, Гірське, Широке, 
Красна Талівка. 

До участі у конкурсі заохочуються НУО, заявки яких направлені на покриття 

специфічних потреб жінок.  

До участі у конкурсі заохочуються ветеранські організації, діяльність яких 

направлена на ветеранську спільноту (ветерани, ветеранки, їхні сім’ї). 

Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і 

організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних 

організацій, розглядатися не будуть. 

 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ 

Цей конкурс заявок направлений на об`єднання зусиль в протидії коронавірусній інфекції 

(COVID-19) у межах напрямів «громадська безпека» та «соціальна згуртованість» та має на 

меті підтримати ініціативи на рівні громад і допомоги найбільш вразливим категоріям (таким 

як люди старшого віку, люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, молоді люди 

із вразливих до коронавірусної інфекції (COVID-19) груп) у сприянні попередженню 
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поширення, подоланню та пом’якшенню наслідків пандемії та наданню психологічної 

допомоги та підтримки. 

Проєкти, що будуть подані на цей конкурс, мають сприяти попередженню поширення 

пандемії та пом’якшенню її наслідків через інформування, координацію, збір даних про наявні 

потреби та проблеми, розвиток онлайн сервісів та платформ, самоорганізацію людей у 

волонтерські групи взаємодопомоги, поширенню інформації та розвитку онлайн сервісів із 

надання консультацій із попередження та протидії домашньому насильству та/або гендерно-

зумовленому насильству, мобілізації молодих людей задля покращення їх благополуччя, а 

також взаємодію громадськості з поліцією та ДСНС з метою забезпечення правопорядку та 

безпеки під час карантину.  

Активності запропонованих проєктів можуть також включати визначення потреб, мобілізацію 

волонтерів та їх залучення до доставки їжі/медикаментів для людей похилого віку та інших 

груп, вразливих до коронавірусної інфекції. У разі якщо у межах таких проєктів буде 

запропонована тісна співпраця чи взаємодія із Соціальними службами, це буде вважатися 

перевагою. Такі проєкти не повинні включати витрати на закупівлю самих продуктів чи 

медикаментів, проте певний бюджет може бути закладений на покриття витрат, пов’язаних 

із доставкою та інших логістичних витрат.  

 
 
Усі заплановані проєктом заходи мають здійснюватися у суворій відповідності до діючих на 

той момент правил карантину, усвідомлюючи всю відповідальність за їх порушення. 

Проєкти мають відповідати наступним обов’язковим вимогам: 

• стосуватися швидкого реагування у протидії коронавірусній інфекції (COVID-19), 

сприяти відновленню громад після наслідків поширення пандемії, та допомоги в 

організації проведення заходів карантину, що входять до владних повноважень 

органів центральної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

• мати чітко визначену цільову аудиторію, на яку буде направлено діяльність за 

проєктом; 

• мати чіткі цілі, яких можна досягти за допомогою наданих ресурсів та у визначений 

термін; 

• мати чіткі результати, пов'язані з пом’якшенням побічних ефектів карантинних 

заходів, що можуть виникнути. 

 

5. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ 

Очікується, що тривалість запропонованих проєктів не  перевищуватиме  три місяці. 

 

6. РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Очікується, що отримані проєктні пропозиції будуть профінансовані у розмірі від 57 000 до 

171 000 гривень, проте до розгляду приймаються проєктні пропозиції із будь-яким заявленим 

бюджетом, і вони будуть розглянуті конкурсною комісією. 
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7. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

7.1. Дозволені витрати 

Прийнятними вважаються витрати, які: 

• необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту; 

• відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за 

найнижчу ціну»); 

 

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати: 

• праці персоналу організації та залучених експертів; 

• товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності; 

• комунікаційних та інформаційних послуг; 

• консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей; 

• друкарських, типографських і копіювальних послуг; 

• витратних матеріалів і канцелярських товарів; 

• транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльність. 

7.2. Неприйнятними є витрати, пов’язані з: 

• підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі; 

• сплатою боргів; 

• відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу; 

• міжнародними відрядженнями; 

• орендою офісу та сплатою комунальних послуг. 

 

В межах цього конкурсу не будуть підтримані пропозиції, які передбачають придбання 

харчових пакетів, проте проектні заходи можуть включати організацію волонтерських 

груп для надання допомоги людям похилого віку та іншим групам уразливим до зараження 

коронавірусом (COVID-19) з доступом до продуктів харчування чи медикаментів, як 

описано у розділі 4. 

В межах цього конкурсу не підтримуватимуться заявки, що передбачають 

закупівлю товарів медичного призначення та засобів особистої гігієни (наприклад, 

медичні маски та антисептики), а також високовартісних товарів, включно із 

обладнанням. Винятком є закупівля у невеликій кількості засобів захисту для 

персоналу НУО, що впроваджуватиме проєкт.  

Витрати на оплату праці працівників, фахівців та експертів не можуть перевищувати 20% від 

загальної вартості проєктної пропозиції. 

8. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

Цей конкурс не має кінцевого строку і буде тривати на постійній основі до 

закінчення карантину на території України або оголошення про завершення 

конкурсу зі сторони Програми ООН із відновлення та розбудови миру. 



Конкурс грантів для протидії та полегшення наслідків коронавірусу (COVID-19) у цільових 
громадах Донецької, Запорізької та Луганської областей 

 

Сторінка 7 з 21 

Отримані проєктні пропозиції будуть розглядатися конкурсною комісією щотижня 

по п’ятницях або по мірі отримання достатньої кількості заявок для розгляду. Про 

результати розгляду учасники конкурсу будуть повідомлені після проведення 

розгляду конкурсною комісією. 

 

Заявки на участь у цьому конкурсі грантів (проектні пропозиції) приймаються до розгляду 

через онлайн систему на сайті ІСАР Єднання: 

1. Учасник має зареєструвати свою організацію або установу за посиланням 

http://ednannia.ua/reestratsiya та дочекатися відповіді адміністратора, яка надійде на 

адресу електронної скриньки, вказаної при реєстрації. 

2. Після активації облікового запису потрібно зайти до «робочого кабінету» на сайті – 

ввести адресу електронної пошти та пароль, вказані під час реєстрації. 

3. Заповнити заявку в розділі «Заявки/Подати заявку на відкритий грантовий конкурс» 

та натиснути «Надіслати заявку до ІСАР «Єднання», після чого вона збережеться на 

сервері і можливість її редагувати буде закрито.  

4. Завантажити довідку з банку із зазначенням реквізитів, на які можуть бути 

перераховані кошти гранту, якщо заявка отримає підтримку. Зверніть увагу, що 

банківська довідка має бути видана не більше ніж за 3 місяці до цього та містити 

реквізити у форматі IBAN. 

5. Грантові менеджери ІСАР «Єднання» переглянуть заявку одразу після того, як вона 

буде збережена на сервері. Якщо заявка потребуватиме доопрацювання (неповністю 

заповнена, відсутній бюджет тощо), статус заявки буде змінений на «Потребує 

доопрацювання». Після цього учаснику конкурсу відкриється можливість редагувати 

заявку. 

6. Якщо заявка заповнена повністю, статус заявки буде змінений на «Прийнято до 

розгляду Конкурсною комісією». 

Усі комунікації з грантовими менеджерами ІСАР Єднання учасники конкурсу здійснюють 

через «робочий кабінет» на сайті ІСАР Єднання або за телефонами: 

044 2010160 офіс ІСАР Єднання  

0504706999 Валентина Дьомкіна  

0671798417 Юлія Телешова  

 

9. ОЦІНЮВАННЯ ЗАЯВОК ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Оцінювання проєктних пропозицій буде проходити в два етапи. 

На першому етапі ІСАР Єднання оцінює проєктні пропозиції на відповідність вимогам 

Запрошення до участі у конкурсі грантів за такими критеріями: 

• відповідність заявки встановленій формі; 

• відповідність учасника конкурсу встановленим критеріям; 

• наявність усього пакету необхідних документів. 

За результатами оцінювання на першому етапі ІСАР Єднання приймає рішення про допуск 

заявок до другого етапу оцінювання. Усі учасники, які не будуть допущені до другого етапу 

оцінювання, отримають повідомлення у «робочому кабінеті» на сайті ІСАР Єднання та на 

електронну пошту, вказану при реєстрації організації. 

http://ednannia.ua/reestratsiya
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На другому етапі проєктні пропозиції оцінюватимуться Конкурсною комісією, яка складається 

з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру. Разом з цим, Конкурсна 

комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проектних 

пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території діяльності яких передбачена 

реалізація проєкту. Оцінювання проектних пропозицій відбувається за такими основними 

критеріями: 

• відповідність пріоритетам цього грантового конкурсу; 

• узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту; 

• конкретність, досяжність та практичність результатів, запланованих проектом; 

• досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проектною пропозицією; 

• обґрунтованість та збалансованість бюджету проекту; 

• рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту 

(керівник проекту, профільні фахівці). 

При однаковому рівні оцінок, перевага у конкурсному відборі надаватиметься заявкам, які: 

• передбачатимуть міцний компонент співпраці з місцевими медіа для широкого 

висвітлення ходу реалізації проекту та його реалізації. 

Усі учасники, проєкти яких будуть допущені до другого етапу оцінювання, отримають 

повідомлення у «робочому кабінеті» на сайті ІСАР «Єднання» з рішенням та зауваженнями 

Конкурсної комісії. Після доопрацювання заявок згідно зауважень Конкурсної комісії 

Програми ООН із відновлення і розбудови миру, ІСАР «Єднання» підпише договір з 

переможцями конкурсу. 

Кошти гранту будуть перераховані двома траншами: перший транш буде складати 90% від 

суми гранту; другий транш буде складати 10% від суми гранту та буде профінансований 

грантоотримувачу за умови успішного звітування за кошти першого траншу. 

 

Про результати конкурсу ІСАР Єднання повідомить усіх учасників на своєму сайті, у їхніх 

«робочих кабінетах». Остаточне рішення щодо підтримки проекту перегляду не підлягає. 

Причини відмови повідомлятися не будуть.  

 

10. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ 

 
Отримувачі грантів відповідають за здійснення моніторингу впровадження проекту та 

оцінювання його результатів. Програма ООН із відновлення й розбудови миру у партнерстві 

з ІСАР Єднання провадитимуть моніторинг грантових проектів через звіти грантерів, візити у 

громади, де реалізовуватимуться проекти, зустрічі з працівниками проекту та їхніми 

партнерами, а також беручи участь у проектних заходах.  

Отримувачі грантів згідно з українським законодавством відповідають за подання 

програмних та фінансових звітів про виконання проектів до ІСАР Єднання на розгляд та 

затвердження. 
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11. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРС 

 
11.1 Відкритість грантового конкурсу 
 
Грантовий конкурс є повністю відритий для участі усіх охочих зацікавлених сторін, які 

відповідають вимогам, встановленим розділом «Критерії відповідності» цього запрошення. З 

метою інформування усіх потенційних пошукувачів ІСАР «Єднання» розміщує інформацію 

про конкурс на таких ресурсах: 

• Сайт ІСАР «Єднання» (ednannia.ua) 

• Платформа розвитку громадянського суспільства «Маркетплейс» (cd-platform.org) 

• Портал «Громадський простір» (prostir.ua) 

• Ресурсний центр «Гурт» (gurt.org.ua) 

 

11.2 Проведення інформаційних сесій 
 
З метою якнайширшого інформування усіх потенційних пошукувачів, ІСАР «Єднання» 

проводить онлайн інформаційні сесії. Графік проведення таких інформаційних сесій 

ІСАР Єднання оприлюднює щонайменше за 3 робочі дні до дати проведення на своєму сайті 

http://ednannia.ua  

11.3 Надання консультацій 
 
Учасники конкурсу можуть письмово або усно звертатися до ІСАР  Єднання щодо уточнення 

умов конкурсу, процедури подання проектної пропозиції, надіславши питання на адресу 

електронної пошти grant@ednannia.ua  або за телефонами: 

0442010160 офіс ІСАР Єднання  

0504706999 грантовий менеджер Валентина Дьомкіна  

0671798417 грантовий менеджер Юлія Телешова  

 

 

  

http://ednannia.ua/
mailto:grant@ednannia.ua
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12. ДОДАТОК «ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ ГРАНТІВ» 

 
Заявка учасника конкурсу заповнюється онлайн на сайті ІСАР «Єднання» http://ednannia.ua 

У випадку технічних складнощів учасник конкурсу може написати на пошту 

support@ednannia.ua або зателефонувати в офіс ІСАР «Єднання» +38 044 2010160, 

+050 4706999, +067 1798417 для отримання технічної допомоги в заповненні заявки.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗАЯВНИКА  

Офіційна повна назва 

організації-заявника 

українською мовою / англійською мовою, якщо це 

зазначено в установчих документах 

Організаційний статус (код 

неприбутковості) 

організація має підвантажити скан-копію відповідної 

довідки про статус неприбутковості 

Рік і місяць реєстрації мм.рррр 

Код ЄДРПОУ   

Місце реєстрації Населений пункт, район, область 

ПІБ керівника організації   

Офіційна назва посади 

керівника організації, що має 

зазначатися у договорі 

  

Контактний телефон керівника 

організації 

  

E-mail   

ПІБ керівника проєкту   

http://ednannia.ua/
mailto:support@ednannia.ua
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Контактний телефон +380 

E-mail   

ПІБ фінансового фахівця / 

бухгалтера проєкту 

  

Контактний телефон 

фінансового фахівця / 

бухгалтера проєкту 

  

E-mail фінансового фахівця / 

бухгалтера проєкту 

  

Корпоративний e-mail що 

використовується для 

листування (за наявності) 

  

Юридична адреса організації: (поштовий індекс, область, місто, вулиця, 

будинок/офіс) 

  

Адреса офісу організації: (поштовий індекс, область, місто, вулиця, 

будинок/офіс) 

  

Адреса для кореспонденції 

(якщо відрізняється від адреси 

офісу): 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, 

будинок/офіс) 
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Інформація щодо Банківського 

рахунку організації-заявника (у 

форматі IBAN): 

Власник рахунку: 

Назва рахунку: 

Номер рахунку: 

Назва банку: 

Адреса банку: 

Код банку: 

Facebook сторінка/website 

організації 

(за наявності) 

 

Загальна інформація про 

діяльність організації 

  

  

Опишіть головні сфери діяльності вашої організації та її 

спеціалізацію у відповідності до сфер, визначених 

запрошенням до подання проєктних пропозицій. Опишіть 

місію вашої організації. 
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Реалізовані проєкти (не 

більше 100 слів) 

Реалізація проєкту у цьому розумінні передбачає, що 

організація була фінансовим розпорядником коштів, і 

звітувала про їх використання. 

  

У разі якщо Програма ООН із відновлення і розбудови миру 

не має досвіду роботи із організацією-заявником, за 

наданими контактними даними може бути надісланий 

запит щодо підтвердження наданої інформації. 

  

Тематика проєкту: 

Тривалість проєкту у місяцях: 

Дата завершення проєкту: мм.рррр 

Загальна сума фінансування проєкту (у гривні): 

Назва донорської організації: 

Контакти донорської організації (ПІБ, телефон або email): 

  

Опишіть, чому організація-

заявник унікально підходить 

для реалізації 

запропонованого проєкту 

  

 ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ  

Назва проєкту українською мовою / англійською мовою (з назви 

проєкту має бути зрозуміло, про що цей проєкт) 

  

Короткий опис (резюме) 

проєкту 

До 100-200 слів (тут має міститися інформація про проєкт у 

декількох реченнях, які будуть зрозумілі навіть сторонньому 

читачеві – резюме проєкту) 
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Область реалізації проєкту Донецька область 

Запорізька область 

Луганська область 

(обрати область /області, що відповідають цьому 

проєкту) 

Район реалізації проєкту Вкажіть назву району (-ів) 

Населений пункт реалізації 

проєкту 

Вкажіть назву населеного пункту (-ів), в якому 

реалізовуватиметься проєкт 

Географічні території, що 

отримають вигоду від 

реалізації проєкту 

Опишіть географічні території, що отримають вигоду від 

вашого проєкту.  Опишіть яким чином їх було обрано? 

Загальний бюджет 

запитуваного проєкту 

__ грн. 

Розмір очікуваного 

фінансування від Програми 

ООН із відновлення і 

розбудови миру 

__ грн. 

Розмір співфінансування 

від загального бюджету (за 

наявності) 

__ грн. 

Запропонований термін 

впровадження проєкту (із 

зазначенням кількості 

місяців) 

Зазначте кількість місяців 
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Контекст / опис проблеми 

  

  

Опишіть, яку проблему Ви плануєте вирішити завдяки 

діяльності Вашого проєкту; чому це важливо для 

громади/регіону/держави; на які проблеми впливає цей 

проєкт. Яка доказова база (профіль громади, результати 

проведених досліджень, посилання на аналітичні документи 

тощо) підтверджують актуальність і масштаб проблеми? 

Мета проєкту 

  

  

Визначте мету свого проєкту. 

  

Цільові групи, що 

отримають вигоду від 

реалізації проєкту 

  

  

Базуючись на інформації, визначеній у запрошенні до подання 

проєктних пропозицій, опишіть головні цільові групи вашого 

проєкту. Вкажіть прямих та непрямих вигодоотримувачів 

вашого проєкту.  Опишіть яким чином буде обрано 

потенційній вигодоотримувачів? 

  

Інтереси яких вразливих груп 

безпосередньо враховані при 

розробці проєкту? 

  

Інформаційна складова Коротко опишіть всі публікації, роздаткові матеріали та іншу 

друковану продукцію, якщо така буде підготовлена за 

проєктом: зміст, обсяг, тираж, канали розповсюдження. 
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Персонал проєкту Перелік запропонованих членів команди проєкту, короткий 

опис їхніх функціональних обов’язків. Якщо на етапі подачі 

проєктної пропозиції у організації є бачення кандидатур на 

запропоновані посади, в такому випадку до заявки мають бути 

додані їх резюме. 

  

ПІБ: 

Освіта (рівень та спеціальність): 

Посада у проєкті: 

Перелік функціональних обов’язків у проєкті: 

Досвід роботи на аналогічних посадах: __ років 

  

Якщо заявка подається у 

партнерстві, надати 

контакти установ-партнерів 

(ПІБ керівника, контактний 

телефон та e-mail адреса) 

Надайте контакти установ-партнерів (балансоутримувачі, 

надавачі співфінансування, органи державної влади, на які 

спрямовано реалізацію проєкту). 

 

Робочий план проєкту 

Надайте, будь ласка, робочий план проєкту у відповідності до наступного формату: головні етапи 

(заходи) впровадження проєкту, їх зміст, період впровадження та бюджет, запланований на кожний 

із видів діяльності. Будь ласка, зверніть увагу на те, що бюджет у стовпчику «запланований бюджет 

на діяльність» має сумарно відповідати загальному запитуваному бюджету проєкту. 

ЗАПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ Період впровадження: 

назва місяця початку -

назва місяця кінця 

Запланований 

бюджет на 

діяльність 

  

1.1   
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1.2   
    

1.3   
    

1.4     

1.5     

1.6     

1.7     

1.8     

1.9     

1.10     

    Загалом: 

Цільові показники 

Зазначте конкретні, вимірювані показники проєкту. Також, зазначте кількість благоотримувачів, яких 

буде охоплено вашим проєктом. Зверніть увагу на те, що на додачу до базових обов’язкових 

показників (п.1.1. - 1.5.), організація має запропонувати свої додаткові індикатори (кількісні та якісні), 

які б найкраще відображали запропонований проєкт. В пунктах 1.6 – 1.9 вказано приклади 

індикаторів з яких ви можете вибрати ті, які є релевантними для активностей даного проєкту. 

ПОКАЗНИК(И) ДЖЕРЕЛО ДАНИХ Кінцевий показник (після 

завершення реалізації проєкту) 
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1.1. Кількість прямих 

вигодоотримувачів, яких було 

охоплено в результаті реалізації 

проєкту  

Статистичні дані   

1.2. Кількість опосередкованих 

вигодоотримувачів, яких було 

охоплено в результаті реалізації 

проєкту 

Статистичні дані  

1.3. Відсоток співфінансування за 

проєктом 

Фінансовий звіт за 

результатами проєкту 

  

1.4. Досвід організації, яка 

реалізовувала проєкт (до 1 року, від 

1 до 2-х років, від 2-х до 5-ти років, 

понад 5 років) 

Реєстраційні дані   

1.5. Кількість публікацій в місцевих 

ЗМІ щодо результатів реалізації 

проєкту 

Посилання на 

публікації ЗМІ 

  

1.6 Кількість осіб, яким було надано 

адресну допомогу в рамках 

реалізації проєкту (приклад) 

Проєктна 

документація, списки 

реєстрації 

  

1.7 Кількість представників 

медичного персоналу, фахівців 

сфери життєзабезпечення та 

забезпечення правопорядку (з 

розподілом по напрямкам), яких 

було охоплено в рамках реалізації 

проєкту (приклад) 

Проєктна 

документація, 

статистичні дані 

  

1.8 Кількість закладів, яких було 

охоплено в рамках реалізації 

проєкту, зокрема (приклад): 

- медичних закладів; 

- закладів освіти; 

- закладів сфери послуг (зазначити 

конкретні напрямки); 

Проєктна 

документація  
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- інших закладів (означити) 

1.9 Кількість осіб, яких було 

охоплено інформаційною 

кампанією в результаті реалізації 

проєкту (приклад) 

Статистичні дані ЗМІ, 

соціальних мереж, 

тираж газет 

  

1.10      

У таблиці нижче мають бути запропоновані кількісні показники за проєктом, із розбивкою за 

статтю, віком, вразливостями, тощо. 

 

 

Індикатор 

Всього Стать Вік ВПО Люди з 

інвалідністю 

Ж Ч до 

18 

18-

24 

25-

34 

35-

59 

60+ 

1.1. Кількість прямих 

вигодоотримувачів, яких 

було охоплено в 

результаті реалізації 

проєкту (наприклад: 

Кількість осіб, яким було 

надано адресну допомогу 

в рамках реалізації 

проєкту)  

                    

1.2. Кількість 

опосередкованих 

вигодоотримувачів, яких 

було охоплено в 

результаті реалізації 

проєкту  

                    

  

  

 

Аналіз ризиків 
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Вкажіть ризики, що можуть виникнути в процесі реалізації проєктної пропозиції та заходи, які будуть 

вжиті, для пом'якшення цих ризиків. Ризики можуть включати ризики щодо безпеки, фінансів, 

операційної діяльності, соціальних та екологічних аспектів, а також інші ризики. 

 Ризик Рівень ризику 

(високий / 

середній / 

низький) 

Заходи щодо пом'якшення  

1.1     

1.2     

1.3     

 

Бюджет проекту* 

*Усі статті витрат наведені для прикладу. При складанні фінансової пропозиції мають бути 

передбачені витрати, необхідні для втілення конкретного проекту. 

Загальна категорія 
витрат/General Category of 

Expenditures 

Кількість 
одиниць    

Вартість 
одиниці  

  За 
рахунок 
гранту 
ПРООН  

 
Співфіна
нсування  

Tranc
he 1  

Tranc
he 2  

Total 

90% 10% 100
% 

1. Оплата праці персоналу 
(включно з податками та 
зборами)/Personnel 

                                      
-    

                                
-    

             
-    

             
-    

      -    

1.1.Керівник проекту/Head of 
the project (ПІБ: Зайнятість:) 
обов'язково вказати ПІБ та 
зайнятість, де 100% відповідає 
40 годинному робочому тижню 

                                      
-    

                                
-    

      

1.2.Бухгалтер/Accountant (ПІБ: 
Зайнятість:) 
обов'язково вказати ПІБ та 
зайнятість, де 100% відповідає 
40 годинному робочому тижню  

                                      
-    

                                
-    

      

1.3.                                        
-    

                                
-    

      

1.4.                                        
-    

                                
-    

      

1.5.                                        
-    

                                
-    

      

2.Транспортні 
витрати/Transportation 

                                      
-    

                                
-    

             
-    

             
-    

      -    

2.1.                                       
-    

                                
-    

      

2.2.                                       
-    

                                
-    

      

3.Тренінги, семінари 
тощо/Training, workshops 
etc. 

                                      
-    

                                
-    

             
-    

             
-    

      -    
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3.1.                                        
-    

                                
-    

      

3.2.                                        
-    

                                
-    

      

3.3.                                        
-    

                                
-    

      

3.4.                                        
-    

                                
-    

      

3.5.                                       
-    

                                
-    

      

3.6.                                       
-    

                                
-    

      

4.Обладнання, 
меблі/Equipment, furniture 

                                      
-    

                                
-    

             
-    

             
-    

      -    

4.1. 
Просимо надати посилання на 
інтернет джерела щодо 
орієнтовної вартості 

                                      
-    

                                
-    

      

4.2.                                       
-    

                                
-    

      

4.3.                                       
-    

                                
-    

      

4.4.                                       
-    

                                
-    

      

5.Копіювання, друк 
матеріалів/Printing materials 

                                      
-    

                                
-    

             
-    

             
-    

      -    

5.1.                                       
-    

                                
-    

      

5.2.                                       
-    

                                
-    

      

6.Адміністративні та 
банківські 
витрати/Administrative costs, 
bank fees 

                                      
-    

                                
-    

             
-    

             
-    

      -    

6.1.                                       
-    

                                
-    

      

6.2.                                       
-    

                                
-    

      

7.Інше (вкажіть)/Other 
[Specify] 

                                      
-    

                                
-    

             
-    

             
-    

      -    

7.1.                                       
-    

                                
-    

      

7.2.                                       
-    

                                
-    

      

Total                                       
-    

                                
-    

             
-    

             
-    

      -    

 

 

 

 


