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Вступ 
Інформація з цього Запрошення допоможе зорієнтуватися у пріоритетах діяльності 
проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства”, який 
реалізовується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром 
політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права 
(ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство 
США з міжнародного розвитку.  
 
Загальною метою “Ініціативи секторальної підтримки громадянського 
суспільства”(далі – Ініціатива) є покращення умов діяльності громадянського 
суспільства та зміцнення інституційної спроможності ОГС для підвищення 
самозарадності громадського сектору в Україні. Детальніша інформація про 
“Ініціативу” міститься на сайтах організацій-партнерів: ІСАР Єднання, УНЦПД, 
ЦЕДЕМ.  
 
Через цей конкурс ІСАР Єднання прагне залучити спроможних партнерів, здатних 
зробити свій внесок у реалізацію положень Карти правових реформ для 
громадянського суспільства України і таким чином вплинути на покращення 
правового середовища, в якому оперують громадські та благодійні організації.  

Карта правових реформ  
Карта правових реформ для громадянського суспільства в Україні (далі — Карта 
правових реформ) — це аналітичний, візійний та полісі-документ, що містить 
бачення громадського сектору пріоритетів реформування й покращення правового 
середовища для організацій громадянського суспільства України (далі — ОГС) на 
2021–2025 роки. 
 
Карта правових реформ ― це порядок денний створення сприятливого правового й 
адміністративного середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні. 
 
До розроблення цього документа долучилися експерти й представники ОГС як 
національного, так і локального рівня, котрі аналізували основні проблеми 
правового середовища та визначали цілі й завдання реформ правового та 
інституційного законодавства, які доцільно провести в різних напрямах діяльності 
ОГС в Україні протягом визначеного періоду. 
 
У Карті правових реформ визначено 91 проблему у сфері законодавства для ОГС і 
запропоновано 307 рішень для їх розв’язання. Ознайомитися з повним текстом 
Карти правових реформ можна за посиланням: https://cedem.org.ua/wp-
content/uploads/2020/09/Final_UKR_Karta-pravovyh-reform-dlya-gromadyanskogo-
suspilstva-v-Ukrayini-2020.pdf  
 
Майданчиком для координації зусиль для реалізації, адвокації положень Карти 
правових реформ є Платформа за правові реформи для ОГС, об’єднання 
однодумців, що стоїть на сторожі реформування законодавчого середовища, в 
якому працюють організації громадянського суспільства. Дізнатися більше про 
переваги участі в діяльності Платформи можна тут: https://cutt.ly/kkPcL2w  

https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Final_UKR_Karta-pravovyh-reform-dlya-gromadyanskogo-suspilstva-v-Ukrayini-2020.pdf
https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Final_UKR_Karta-pravovyh-reform-dlya-gromadyanskogo-suspilstva-v-Ukrayini-2020.pdf
https://cedem.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Final_UKR_Karta-pravovyh-reform-dlya-gromadyanskogo-suspilstva-v-Ukrayini-2020.pdf
https://cedem.org.ua/news/platforma-reform-gromsektor/
https://cutt.ly/kkPcL2w
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Мета конкурсу  
За допомогою цього конкурсу пропозицій Ініціатива має на меті створити сприятливі 
умови та надати додаткові можливості й ресурси для подальшого покращення 
правового та адміністративного середовища для громадянського суспільства 
України.  
 
Для досягнення цієї мети планується: 
 

• на щомісячній основі відбирати концепції проєктів від потенційних партнерів, 
які задовольняють критеріям відповідності цього “Запрошення”; 

• приймати від відібраних партнерів повну заявку на отримання фінансування 
та детальний бюджет; 

• надати гранти (безповоротну фінансову допомогу) або укласти угоди для 
реалізації проєктів-переможців грантового конкурсу; 

• сприяти координації зусиль партнерів-отримувачів коштів з іншими 
зацікавленими сторонами – членами Консорціуму, Платформою за правові 
реформи для ОГС, центральними органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування тощо.  

 
Проєкти, підтримані у межах цього конкурсу, реалізовуватимуться під загальною 
координацією Консорціуму в складі ІСАР Єднання, УНЦПД та ЦЕДЕМ. Для цього 
планується створення спеціального програмного комітету, який координуватиме 
усю програму, спрямовану на покращення правого середовища для громадянського 
суспільства України.  

Пріоритети конкурсу 
У межах цього конкурсу приймаються заявки для реалізації Карти правових реформ, 
які потребуватимуть рішень як на обласному рівні чи рівні об’єднаних 
територіальних громад, так і на загальнонаціональному рівні.  
 
Заявки приймаються за такими лотами: 
 

Лот №1: розробка проєктів нормативно-правових актів 
За першим лотом підтримуватимуться проєктні пропозиції, спрямовані на розробку 
проєктів нормативно-правових актів державного та/чи місцевого рівня. 
 
Перевага у конкурсному відборі за цим лотом надаватиметься заявникам, які 
планують розробляти ці документи у тісній співпраці з відповідним органом 
державної влади чи місцевого самоврядування (підтверджуючі документи – 
Меморандуми про співпрацю або листи підтримки – необхідно буде докласти до 
заявки).  
 
За першим лотом можуть бути профінансовані видатки, пов’язані з: 

• оплатою послуг експертів, аналітиків, консультантів; 

• оплатою послуг проведення соціологічних та/або інших досліджень; 

• проведенням заходів (наприклад, громадських консультацій); 
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• адмініструванням проєкту (не більше 10% від загальної суми фінансування).  
 

Лот №2: проведення адвокаційних кампаній  
За другим лотом підтримуватимуться проєктні пропозиції, спрямовані на розробку 
та імплементацію адвокаційних кампаній національного чи місцевого рівня.  
 
Адвокаційні кампанії можуть бути спрямованими на: 

• впровадження змін, які покращать правове середовище для діяльності ОГС 
України 

• запобігання новелам, що можуть погіршити таке середовище; 

• скасування норм чи політик, які негативно впливають на становище та 
розвиток громадянського суспільства. 

 
За другим лотом можуть бути профінансовані видатки, пов’язані з: 

• розробкою та імплементацією інформаційних, просвітницьких кампаній 
(включно з затратами на social media marketing, друк матеріалів, оплату праці 
комунікаційного менеджера тощо); 

• оплатою праці адвокаційного менеджера/менеджерів; 

• проведенням заходів, у тому числі масових; 

• адмініструванням проєкту (не більше 10% від загальної суми фінансування).  
 

Лот №3: розробка проєктів НПА та адвокація їх упровадження 
За третім лотом підтримуватимуться комплексні проєктні пропозиції, спрямовані на 
розробку проєктів нормативно-правових актів державного та/чи місцевого рівня, та 
подальшу адвокацію їх впровадження/застосування.  
 
За третім лотом можуть бути профінансовані видатки, перелічені вище в описі лотів 
№1 та №2.  
 
За усіма лотами однозначна перевага у конкурсному відборі надаватиметься: 

• ОГС-заявникам, які є учасниками Платформи за правові реформи для ОГС; 

• проєктним пропозиціям, метою яких є покращення правового середовища 
для фінансової сталості та самозарадності громадянського суспільства 
України.  

Двоетапний конкурсний відбір 
Відбір проєктних пропозицій відбуватиметься у два етапи: 
 

1. подача концептуальних пропозицій. На цьому етапі заявнику не потрібно 
подавати розгорнутий бюджет проєкту, а тільки вказати орієнтовну суму 
вартості його реалізації (в гривнях). Перелік запитань, обов’язкових до 
висвітлення у концептуальній пропозиції наведений у цьому “Запрошенні”.  

2. Подача повної проєктної пропозиції з детальним і обґрунтованим бюджетом. 
 

Тільки ті заявники, які успішно пройдуть конкурсний відбір першого етапу, 
отримають запрошення до участі в другому етапі. 
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Терміни прийому заявок і реалізації проєктів 
Прийом проєктних пропозицій за цим конкурсом грантів триває до 21 жовтня 2021 
року. 
 
Заявники, що успішно пройдуть перший етап конкурсного відбору, отримають 
1 місяць для розробки й подання повної проєктної пропозиції з детальним і 
обґрунтованим бюджетом.  
 
Проєктні пропозиції, які подаються на розгляд у межах цього Конкурсу, можуть мати 
різну тривалість, залежно від фактичних потреб і цілей проєкту. Разом з тим, термін 
дії усіх договорів, укладених у межах цього Конкурсу, завершиться щонайпізніше 30 
вересня 2023 року, тож і всі проєкти мають бути завершеними до цієї дати.  

Незалежна Відбіркова комісія 
Щоб уникнути потенційного тиску чи заангажованості в ході розгляду проєктних 
пропозицій, ІСАР Єднання практикує створення незалежних Відбіркових комісій для 
їх розгляду. У межах цього конкурсу також буде створена незалежна Відбіркова 
комісія, яка працюватиме, керуючись цим “Запрошенням”, “Грантовим посібником 
ІСАР Єднання”, а також “Стандартними положеннями Агентства США з 
міжнародного розвитку для неприбуткових організацій з-поза меж США”. 
 
До складу Комісії будуть запрошені представники та представниці авторитетних 
інституцій, досвідчені фахівці й фахівчині у сфері розвитку громадянського 
суспільства, експерти та експертки у галузі покращення правового середовища для 
громадських і благодійних організацій. Кожен член Відбіркової комісії перед 
початком роботи матиме обов’язок засвідчити відсутність конфлікту інтересів та 
підтвердити намір оцінювати заявки чесно та неупереджено. 
 
Ніхто з працівників ІСАР Єднання, його керівних органів чи постійних 
експертів, а також ніхто з представників організацій-членів Консорціуму та 
представників Агентства США з міжнародного розвитку не входитиме до 
складу незалежної Відбіркової комісії. 

Фінансування у межах цього конкурсу 
Надання коштів у межах цього конкурсу відбуватиметься залежно від форми 
реєстрації/юридичного статусу переможця конкурсу:  

• з організаціями, які офіційно зареєстровані відповідно до законів України “Про 
громадські об'єднання” або “Про благодійну діяльність та благодійні 
організації“ та включені до “Реєстру неприбуткових організацій” з відповідною 
ознакою неприбутковості, укладатиметься Договір про надання гранту;  

• з іншими організаціями/компаніями (ТОВ, ПП тощо) можливе укладення як 
Договору про надання гранту, так і Договору про послуги; 

• з фізичними особами та фізичними особами підприємцями укладатиметься 
Договір про послуги або Договір цивільно-правового характеру. 
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Бюджет проєкту може включати виключно видатки, вказані у розділі “Пріоритети 
конкурсу” та має базуватися на конкурентних засадах відбору постачальників. 
Очікується, що середній розмір фінансування в межах цього конкурсу становитиме 
від 100 до 500 тис. грн і залежатиме від кількості запланованих заходів, тривалості 
адвокаційної кампанії, кількості розроблених НПА; кількості/тривалості роботи 
залучених експертів/дослідників тощо.  
 

Прийнятні витрати 
У цьому конкурсі пропозицій прийнятними вважаються витрати, які: 

• фактично понесені протягом терміну реалізації проєкту, що вказаний у 
Договорі з ІСАР Єднання; 

• відповідають бюджету, затвердженому Договором; 

• є обґрунтованими з точки зору доцільності та співвідношення вартості та 
об´єму/якості отриманих послуг; 

• є коректно задокументованими та підкріпленими відповідною документацією 
фінансово-бухгалтерської звітності. 
 

Неприйнятні витрати 
У межах цього конкурсу пропозицій вважаються неприйнятними і не можуть бути 
профінансовані витрати, пов’язані з: 

• відшкодуванням ПДВ (усі постачальники за Договором згідно цього 
конкурсу мають бути не платниками ПДВ або володіти процедурою його 
відшкодування); 

• придбанням транспортних засобів та приміщень; 

• капітальним ремонтом приміщень; 

• сплатою боргів; 

• підтримкою ініціатив, пов’язаних з політичною, релігійною чи терористичною 
діяльністю; 

• виплатою заробітної плати та гонорарів державним службовцям або 
працівникам органів місцевого самоврядування, співробітникам 
правоохоронних органів, органів прокуратури, судів. 
 

Конкурентні засади вибору постачальників 
Усі постачальники/субпідрядники, яких планується залучати до виконання 
робіт/надання послуг у межах цього конкурсу грантів, повинні бути відібраними на 
конкурсних засадах. З цією метою кожна організація-заявник повинна буде 
здійснити відкритий пошук субпідрядника (оголосити тендер), використовуючи 
Платформу розвитку громадянського суспільства “Маркетплейс” та інші відкриті 
ресурси. 
 
ІСАР Єднання залишає за собою право рекомендувати змінити обраного 
субпідрядника, якщо він має мало або зовсім не має досвіду надання аналогічних 
послуг; а також якщо ІСАР Єднання володіє інформацією про незадовільну якість 
надаваних ним послуг.  
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Критерії відповідності 
До участі у конкурсі приймаються пропозиції від заявників, залежно від лоту: 

• по лоту №1: від фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, підприємств та 
установ усіх форм власності (СТРОГО НЕ ПЛАТНИКИ ПДВ або компанії, які 
володіють процедурою його відшкодування), включно з громадськими та 
благодійними організаціями; 

• по лоту №2: винятково від організацій, які зареєстровані відповідно до 
закону України “Про громадські об'єднання” або відповідно до закону України 
“Про благодійну діяльність та благодійні організації” та включені до “Реєстру 
неприбуткових організацій” з ознакою неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 
0039 та 0048; 

• по лоту №3: від громадських та благодійних організацій, які можуть 
формувати партнерства та консорціуми з юридичними особами усіх типів, 
однак відповідальними за реалізацію проєкту будуть саме ГО та БО/БФ. 
 

Пропозиції від заявників, які не відповідають визначеним вимогам, не 
розглядатимуться. 

Обов’язкові підходи  

Заявники, що подають пропозиції до участі в цьому конкурсі, повинні дотримуватися 
збалансованого підходу в реалізації своїх проєктів: 
 

Ґендер: Заявник має гарантувати однакову вигоду для жінок та чоловіків, 
відсутність дискримінації; справедливий розподіл ресурсів, із врахуванням різних 
потреб жінок і чоловіків; врахування широкомасштабних соціальних, політичних та 
економічних наслідків відмінностей у ґендерних ролях. Заявник також має прагнути 
забезпечити участь щонайменше 30/70% жінок/чоловіків чи чоловіків/жінок у всіх 
заходах (не менше 30% та не більше 70% кожної статі). 
 

Інклюзивний розвиток: включення людей з інвалідністю, внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО), ветеранів/ветеранок, молоді, людей похилого віку, 
меншин, ґендерних та сексуальних меншин (таких як лесбійки, геї, бісексуали, 
трансґендерні та інтерсекс люди [ЛГБТІ]) та інших вразливих груп залишається 
викликом в Україні. Заявники мають впроваджувати підходи, що застосовують 
політику та бачення Агентства США з міжнародного розвитку щодо людей з 
інвалідністю, ЛГБТІ та молоді, а також кращі міжнародні практики щодо 
інклюзивного розвитку. 
 

Сталість та самозарадність: Заявники мають докладати зусиль, які 
безпосередньо сприятимуть зростанню місцевих джерел фінансування та сприяти 
розбудові організаційних спроможностей ОГС для їх ефективного спілкування з 
громадянами/ громадянками.  

Порядок подання пропозицій  
Для того, щоб отримати фінансування за цим конкурсом пропозицій, необхідно: 

• зареєструватися на сайті ІСАР Єднання: http://ednannia.ua/reestratsiya  

• заповнити пропозицію в робочому кабінеті на сайті онлайн; 

• заповнити або підвантажити відповідні додатки. 

http://ednannia.ua/reestratsiya
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Форма концептуальної пропозиції та додатків додаються до цього “Запрошення”. 

Оцінювання пропозицій 
Грантові менеджери ІСАР Єднання здійснюють перевірку пропозицій на 
відповідність вимогам цього “Запрошення” та їх підготовку до розгляду і оцінювання 
Відбірковою Комісією. Уся комунікація грантових менеджерів із заявниками 
відбувається у робочому кабінеті на сайті ІСАР Єднання. Відповідальний 
грантовий менеджер може рекомендувати доопрацювати пропозицію відповідно 
вимог цього “Запрошення” або відмовити у прийнятті пропозиції до розгляду, якщо 
вона не відповідає цим вимогам. Після цього заявник має право підготувати нову 
пропозицію та знову подавати її на розгляд. 
 
Проєктні пропозиції оцінюватимуться Відбірковою Комісією за такими критеріями: 

• Успішний досвід заявника у сфері покращення правового середовища 
для громадянського суспільства України; 

• Доведена спроможність реалізувати проєкт, спрямований на 
покращення правових та адміністративних умов для громадських і 
благодійних організацій; 

• Логічність проєкту, внутрішня відповідність ланцюжка “мета – цілі – 
завдання – заходи – результати”; 

• Обґрунтованість бюджету, дотримання принципу “найвища якість за 
найменшу доступну ціну”; 

• Існування партнерств, коаліцій, об’єднань багатьох гравців для 
реалізації проєкту. 

 
Усі проєктні пропозиції не підлягають рецензуванню. У разі відмови у 
фінансуванні ІСАР Єднання залишає за собою право не надавати пояснень 
щодо причин відмови. 

Звітування, моніторинг та оцінювання  
Моніторинг та оцінювання  

ІСАР ЄДНАННЯ проводитиме моніторинг діяльності та може залучати для 
моніторингу та оцінки проекту інші організації/контрактувати спеціалістів із 
зовнішньої оцінки. Заявники відповідають за власне здійснення моніторингу 
впровадження діяльності та оцінювання її результатів. В основу моніторингу й 
оцінки мають бути покладені індикатори досягнення очікуваних результатів, 
визначені ними в проектній заявці.  
 
Звітування  
Отримувачі грантів відповідальні за подання програмних та фінансових звітів про 
виконану діяльність до офісу ІСАР Єднання на розгляд та затвердження.  
 
Отримувачі грантів подаватимуть такі звіти про діяльність за кошти гранту: 

• програмний звіт, включаючи копії (примірники) усіх розроблених 
документів або надрукованих, оприлюднених матеріалів; 
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• фінансовий звіт, включаючи копії підтверджуючих документів (вся 
первинна бухгалтерська документація).  
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Концептуальна пропозиція  
для участі в першому етапі конкурсного відбору в межах конкурсу “Сприяння 

покращанню правового середовища для громадянського суспільства України” 
 

Контактна особа в організації, 
відповідальна за цю заявку та її 
мобільний телефон  

 

Чи є організація-заявник 
учасником Платформи за 
правові реформи для ОГС? 

 

Чи подається ця пропозиція у 
партнерстві чи коаліції? 

Перелічити учасників, якщо так 

Вкажіть розділ Карти правових 
реформ, в якому міститься опис 
проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

Розділ 1. Правовий статус, реєстрація, 
припинення ОГС 
Розділ 2. Оподаткування ОГС та благодійної 
діяльності 
Розділ 3. Державна фінансова підтримка ОГС 
Розділ 4. Залучення ОГС до надання соціальних 
послуг та соціальне підприємництво 
Розділ 5. Розвиток волонтерської діяльності 
Розділ 6. Участь громадськості у формуванні та 
реалізації владних рішень 
Розділ 7. Державна політика сприяння розвитку 
громадянського суспільства 
Розділ 8. Безпека активістів і ОГС Перелік осіб, 
долучених до створення Карти правових реформ 

Річний бюджет заявника, грн За 2020 та 2021 роки 

 
І. Опис проєкту: 
 
1.1. Опишіть проблему, яку ви прагнете вирішити своїм проєктом:  

 

 
1.2. Викладіть план дій, які ви хочете здійснити для вирішення проєкту: 

Обов’язково зазначте очікувані терміни реалізації 
 

 
1.3. Яким чином ваш запланований проєкт враховує інтереси стейкхолдерів? 

 

 
1.4. Якщо проєктом передбачається інформаційна кампанія, опишіть коротко її 

основні складові: 

 

 
1.5. Вкажіть орієнтовний бюджет проєкту в гривнях: 
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2. Інформація про заявника: 
 
2.1 Досвід заявника у сфері покращення правового та адміністративного 
середовища для громадянського суспільства України: 
  

 
2.2. Чи володіє заявник експертизою та спроможністю реалізувати проєкт? 
Опишіть: 
 

Додатки  
Заявнику необхідно подати разом із Концептуальною пропозицією: 

• Перелік успішно реалізованих заявником адвокаційних кампаній/розроблених 
НПА (залежно від лоту); 

• Листи підтримки або меморандуми про співпрацю (обов’язково для лоту №1); 

• Резюме усіх штатних співробітників/постійних експертів заявника, які будуть 
залучені до смислової/тематичної (не адміністративної) реалізації проєкту. 


