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КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ – КОМПЛЕКТ- ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ГОТУЮТЬСЯ ІНСТИТУТАМИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ;

ПРОГРАМА – КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ, ЩО РОЗРОБЛЕНІ І ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ 
ІНСТИТУТОМ ГРОМАДЯНСЬКОГО З МЕТОЮ РОЗВ’ЯЗАННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ 

ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА І РОЗРАХОВАНІ НА 

ДОВГОСТРОКОВИЙ;

ПЕРІОД;

КОНКУРСНА КОМІСІЯ – ТИМЧАСОВО ДІЮЧИЙ ОРГАН, ЩО УТВОРЮЄТЬСЯ 
ОРГАНІЗАТОРОМ КОНКУРСУ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ, А ТАКОЖ 

РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ПРОГРАМ 9ПРОЕКТІВ, 

ЗАХОДІВ0 ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЦЬОГО ПОРЯДКУ

Порядок 

проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка 
(постанова КМУ від 12.10.2011 № 1049зі змінами)



П.12 Постанова КМУ № 1049

Організатор конкурсу не допускає інститути громадянського

суспільства до участі в конкурсі в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про 

інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних

реєстрах;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці

першому пункту 6 цього Порядку;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом 

надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором

строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог

бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із

застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження).)



П.13 Постанова КМУ № 1049

Конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення

конкурсної пропозиції до участі у конкурсі у разі, коли:

інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) програми

(проекти, заходи), для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова

підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному 

періоді;

за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) 

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог

бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів без 

застосування заходу впливу за таке порушення (крім попередження).

П.14 Постанова КМУ № 1049

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутів 

громадянського суспільства, формування рейтингу конкурсних пропозицій та 

визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та 

обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання 

(реалізації) програм (проектів, заходів).



Конкурс проводиться трьома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють

конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним

організатором конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим програмам;

 відповідність загальнодержавному або відповідному адміністративно-

територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

Конкурсна комісія приймає рішення про участь у другому етапі конкурсу 

конкурсних пропозицій, щодо яких більшість її членів зробила висновок про їх

відповідність зазначеним критеріям.

За результатами оцінювання конкурсних пропозицій конкурсна комісія може

рекомендувати організаторові конкурсу оголосити додатковий збір конкурсних

пропозицій.

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних 

пропозицій.

Рішення конкурсної комісії про проведення відкритого захисту 

оприлюднюється на власному веб-сайті організатора конкурсу не пізніше ніж за три 

робочих дні до початку відкритого захисту. Представники громадськості та засобів 

масової інформації мають право бути присутніми під час відкритого захисту як 

спостерігачі.

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник або уповноважений 

представник учасника конкурсу.



На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії 

індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 

конкурсні пропозиції за такими критеріями:

 відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;

 реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних 

показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

 очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису 

витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та 

очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

 рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання 

(реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній 

сфері.

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки всіх 

конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних 

пропозицій, складає рейтинг конкурсних пропозицій.

Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до 

меншого.



Безпосередньо оцінка конкурсних пропозицій за визначеними 

критеріями та присвоєння пропозиціям оціночних балів належить до 

повноважень члена конкурсної комісії. Тобто, оцінка конкурсних 

пропозицій здійснюється членами конкурсної комісії індивідуально, а не 

комісією у цілому як колегіальним органом. Комісія лише підсумовує 

індивідуальні оцінки членів комісії — складає суми балів, отриманих 

пропозиціями від різних членів комісії.



ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ!


