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Результати громадського обговорення проекту оголошення конкурсу «Громадська 

синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах» 

 

Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» оголошувала 

громадське обговорення проекту конкурсу субгрантів, яке тривало з 16 по 21 грудня 2016 

року. Загалом, в обговоренні за допомогою відповідної онлайн-форми взяло участь 7 осіб.  

Нижче подаються їхні запитання та відповіді менеджменту Європейської програмної 

ініціативи. 

 

1.  «щодо частини "учасники конкурсу" не включати "інші організації-партнери не члени 

Платформ"?» 

2. «що є ознакою "підтвердженого партнера"?» 

3. «Те, що допускається участь інших громадських об’єднань, які є підтвердженими 

партнерами членів Платформ -  цілком справедливо і слушно, адже донор, має обов'язок 

перевірити суб'єктність апліката, можливість ІГС реалізувати взяті на себе зобов'язання 

та умови реалізації проекту, а саме членство в Нацплатформі Сх П та УС ПГС є 

неформальним, не вимагає підтвердження реєстраційних документів, підтвердження 

статусу неприбутковості, наявності річних звітів, аудиту тощо. Для реєстрації членства в 

УН ПГС Сх П та УС ПГС достатньо заповнити аплікаційну форму на сайті та брати 

участь у зустрічах робочих груп. Саме тому , серед членів обох Платформ, можна 

помітити представників проектів, профспілкових кабінетів, а навіть представників 

владних структур (депутатів) та політичних партій, релігійних організацій, навіть сект, 

деколи штучно "нагнаних" для підтримки (шляхом демократичного волевиявлення) того чи 

іншого кандидата в координатори ПлЯтформ.» 

Відповідь: 

Тут ми маємо по суті протилежні рекомендації стосовно «інших громадських об’єднань, 

які є підтвердженими партнерами членів Платформ». В кінцевому підсумку, з 

урахуванням всіх висловлених думок, в фінальному тексті оголошення було змінене 

відповідне формулювання щодо можливих учасників конкурсу. 

 

4. «Пропоную. Особливістю  Конкурсу "Громадська синергія" може  стати  один 

обовязковий  для кожного  учасника конкурсу, захід у форматі Круглого столу  

проєвропейських  організацій  Регіону. Мета " Обговорення  можливості  обєднання  зусиль  

представників Експертної громади, асоціацій громадських обєднань підприємців, 
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представників профсоюзів, представників департаментів регіональноі влади та незалежних 

ЗМІ, щодо імплементації Угоди про асоціацію та ПДА."  

Ітоговим  документом Круглий  столу  може бути Прийняття Меморандуму  сприяння  

імплементації Угоди та проєвропейському курсу , а також  інструменту   реалізації  

завдань Меморандуму - Експертну раду .  Координація роботи Експертних рад може бути 

окремим проєктом нашої робочої групи 6. Можливим іх Обьєднанням  в Коаліцію на Форумі 

Експертних рад  сприяння  імплементації  Угоди  Громадянським суспільством регіонів 

України  в  жовтні листопаді 2017 -і першого року проєкту.- це буде  синергія регіонів!» 

Відповідь: 

Конкурсом не обмежено варіант подачі заявки з таким алгоритмом діяльності, але, на 

нашу думку, не можна нав’язувати всім потенційним аплікатам саме такий формат 

діяльності.  

 

5. Вважаю, що є необхідність участі в таких проектах ЗМІ регіонального рівня. Досить 

часто ЗМІ в регіонах, які надають позитивну інформацію щодо реформ взагалі відсутні. 

Відповідь:      

Проект спрямований на організації,  які є членами Платформ та/або їхніх робочих груп. 

Тобто ЗМІ не можуть бути учасниками цього конкурсу. Разом з тим, вони можуть бути 

партнерами тих організацій-членів Платформ, які подаються на участь у конкурсі.  

Також пропонуємо звернути увагу на інший проект під назвою «Просування реформ в 

регіони», що реалізовується також за підтримки ЄС.  В рамках цього проекту діє 

Постійний конкурс грантів «ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні»: 

http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5340 

 

6. Ввжаю , що є необхідність опублікувати довідково інформацію про членів Партнерств в 

якості довідкової інформації для налагодження бажаючим комунікації з ними. 

Відповідь: 

З усіма запитаннями щодо Платформ, будь ласка, звертайтесь до сайтів Платформ 

(http://eap-csf.org.ua/, http://eu-ua-csp.org.ua/) та до керівних органів Платформ. 

 

7. «Не обговорено моніторинг проведених реформ, реформ, що планують провести (поліції, 

судова , прокуратури тощо)» 

Відповідь: 

http://www.ier.com.ua/ua/projects?pid=5293
http://www.ier.com.ua/ua/projects?pid=5293
http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5340
http://eap-csf.org.ua/
http://eu-ua-csp.org.ua/


                     

 

Конкурс проводиться в рамках субгрантінгового компоненту проекту «Громадська синергія: посилення участі громадськості в 

євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП»,  що реалізується Європейською програмною ініціативою  

Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки Європейського Союзу.           

             

Як зазначено у тексті конкурсного оголошення, пріоритетом конкурсу є «Моніторинг та 

аналіз імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації у конкретних 

сферах, з акцентом на гармонізацію законодавства та зміни практики роботи відповідних 

інституцій. Налагодження діалогу ключових зацікавлених сторін з метою належного 

виконання зобов’язань України». 

 

8. «Пріоритет: розширення обізнаності місцевих громадських організацій і ОМС щодо 

широкого спектру пропозицій і програм фінансування міжнародних донорів 

Приймаючи участь в роботі обох Платформ ми бачимо там мінімальне представництво 

локальних громадських організацій з Луганської області. Це індикатор розуміння і 

спроможності локальних ГО до процесів євроінтеграції та цивілізаційних змін. З власного 

досвіду наважимося даний індикатор інтерполювати і на органи місцевого самоврядування 

Луганщини, що привело до відносно слабого розуміння і впровадження ними процесів 

євроінтеграції.  Для практичної активізації процесів євроінтеграції існує механізм 

фінансування від міжнародних донорів. В цій площині місцеві ОМС і ГО Луганської області 

зараз залучені до Програм розвитку ООН і Програми ЄБРР: в області діють 

представництва, вони проводять детальне інформування, щодо своїх програм; подання 

відбувається на рідній мові; не вимагається фінансовий внесок заявника. Але дані програми 

є технічної допомогою і спрямовані на ремонтні роботи в соціальній сфері і майже не 

впливають на інституційний та організаційний розвиток громад та органів влади. В цьому 

напрямку є досягнення у місцевих ГО, які також залучають фінансування від донорів, які 

присутні у вітчизняному інформаційному просторі. Але це дуже невеликі кошти. Що 

стосується обізнаності місцевих громадських організацій Луганщини щодо широкого 

спектру пропозицій і програм фінансування міжнародних донорів, то це terra incognita. Не в  

останню чергу і через мовний бар'єр. 

Тому ми вважаємо перспективною діяльністю з пропаганди Європейської інтеграції - 

залучення місцевих ОМС та місцевих ГО до участі в різних програмах фінансування і 

грантах, які існують на теренах Євросоюзу.  

Наш підхід впроваджує активне залучення представників ОМС і ГО до пошуку фінансування 

в ЄС, через отримання знань і навиків опрацювання інформації, доступної від  міжнародних 

донорів англійською мовою.» 

Відповідь: 

В конкурсі вже наявний пріоритет «Аналіз практики надання та використання допомоги 

Україні з боку ЄС, у різних секторах та формах (бюджетна підтримка, технічна допомога, 

макрофінансова підтримка), з формулюванням рекомендацій для підвищення її 

ефективності та обговоренням цих рекомендацій з зацікавленими сторонами».  

Також є такий пріоритет як «Вироблення друкованих та аудіовізуальних інформаційних 

матеріалів для широких аудиторій та інша діяльність, спрямована на підвищення 
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обізнаності щодо практичних аспектів європейської інтеграції серед різних цільових 

аудиторій, особливо на регіональному та місцевому рівнях.» 

 

9. «Особисто нашу організацію  обмежує , щодо участі у Конкурсі  те , що ми не мали  

донорської фінансової допомоги  у 2015 -2016  роках. Хоча приймали  участь у  багатьох 

заходах  УЧ Платформи,  парламентських слуханнях у ВРУ,  зустрічах з заступниками  

міністрів в КМУ. Це може бути проблемою і для інших організацій.» 

Відповідь:      

 Наявність грантової історії не є обов’язковою вимогою участі в конкурсі. Але організація 

має показати спроможність виконати проект. Мати підтверджений досвід активної 

роботи у сфері на яку спрямований проект; мати для реалізації проекту відповідних 

фахівців та мінімально необхідний матеріально-ресурсний потенціал, мати відповідні 

фінансові процедури та спроможність належно прийняти, використати та відзвітуватися 

за кошти, надані в межах гранту; 

Зверніть увагу на технічний момент! 1 січня 2017 року спливає термін для неприбуткових 

організацій з перереєстрації статутів згідно нових вимог українського податкового 

законодавства. Тобто, якщо організація претендує на отримання коштів від будь-якого 

донора, в неї має бути перереєстрований статут згідно вимог  законодавства.           

 

10. «В оголошенні немає, які витрати слід вважати неприйнятими»  

Відповідь: 

Дякуємо, враховано. У фінальному тексті конкурсного оголошення є відповідний пункт. 

 

11.  «Пропозиція прописана досить зважено та зрозуміло, тим не менш, виникають деякі 

додаткові питання: «Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у 

загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом трьох років реалізації проекту 

«Громадська синергія».» – чи означає це, що одна організація може подавати кілька 

пропозицій, обмежуючись загальною сумою грантів?» 

Відповідь: 

Конкурс оголошується раз на рік протягом трьох років. Оголошення даного конкурсу є 

першим з трьох. Обмежень по кількості поданих грантових пропозицій від конкретної 

організації протягом трьох років – немає, аплікати мають самі вирішувати кількість та 

доцільність подачі цієї кількості пропозицій на конкурс. Але, потрібно враховувати, що 
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згідно узгоджених з Європейським Союзом правил щодо субгрантингу -  одна організація  

не може бути підтриманою за три роки на загальну суму більше ніж 60 000 євро. 

 

12. «"Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують." - чому? Чи відповідає 

це меті усієї програми?» 

13. «"Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає. 

Причин відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляють." - чому? чи відповідає 

це вимогам підзвітності та прозорості цієї програми? і чи  підвищує це фаховий рівень 

членів Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

Партнерства (УНП ФГС СхП) та Української сторони  Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС (УС ПГС)?» 

Відповідь: 

Це стандартна практика та процедура грантової діяльності більшості донорів, в тому 

числі Міжнародного Фонду «Відродження». 

 

14. ««Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний 

та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному 

доступі в мережі Інтернет». доповнити словами "або подає письмово змістовний та 

фінансовий звіт..." Надати профспілкам можливість подати письмові звіт» 

Відповідь:  

Це стандартна практика та процедура грантової діяльності більшості донорів, в тому 

числі МФ Відродження (документ ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ ВІДКРИТОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ) знаходиться на сайті в розділі «Конкурси та гранти» -«Грантерам» 

http://www.irf.ua/grants/grantees/ . Сам МФ Відродження щорічно публікує свою звітність 

за попередній рік на сайті. 

 

15. «Які шляхи комунікації передбачені для створення "широкого партнерства – залучення 

до реалізації інших організацій-учасниць Платформ, закордонних партнерів з країн ЄС 

та/або Східного партнерства"?» 

Відповідь:  

Організатори конкурсу не обмежують аплікантів у шляхах комунікації при пошуку 

партнерів та налагодженню партнерств. 

 

http://www.irf.ua/grants/grantees/


                     

 

Конкурс проводиться в рамках субгрантінгового компоненту проекту «Громадська синергія: посилення участі громадськості в 

євроінтеграційних реформах за допомогою УС ПГС та УНП ФГС СхП»,  що реалізується Європейською програмною ініціативою  

Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки Європейського Союзу.           

             

16. «Необхідність додати електронні адреси в останньому пункті оголошення (щодо 

консультацій) та термін отримання відповіді на запитання» 

Відповідь:  

Контактні електронні адреси прописані в кінці тексту оголошення. Всі консультації щодо 

умов конкурсу та вимог МФВ щодо оформлення та подання проектних пропозицій 

надають виключно в електронному режимі (не телефоном). При необхідності, питання і 

відповідь будуть розміщені публічно в розділі «Питання-Відповіді», що стосується 

конкурсу. Зверніть увагу, що йдеться саме про питання на розуміння умов конкурсу чи 

формальних вимог / порядку подання заявки. Порад щодо змістовного наповнення 

проектних пропозицій МФВ не надаватиме. 

 

17. «"Про результати конкурсу буде повідомлено листом" - яким листом? в якій термін?» 

Відповідь: 

Офіційний електронний лист з результатами розгляду Вашої заявки буде надіслано на 

зазначену в аплікаційній заявці контакту електронну адресу до зазначеного у 

конкурсному оголошенні кінцевого терміну оголошення результатів конкурсу (17 

березня 2017). Крім того, результати конкурсу будуть оголошені публічно на сайті МФВ. 

 

18. «ПРАВИЛЬНО! ПІДТРИМУЮ» 

19. «ПОЧИНАЄМО, ВСЕ АКТУАЛЬНО І СПРАВЕДЛИВО» 

20. «За можливе прошу врахувати думку нашої організації»  

21. «дякуємо за роботу!» 

Відповідь: 

Дякуємо всім за участь в обговоренні! Це було корисно, і Ви можете бачити, що зрештою 

деякі зміни були внесені до фінального тексту конкурсного оголошення, саме завдяки 

Вашій участі. 

Бажаємо успіху у конкурсі, чекаємо на сильні заявки! 

 


