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Вступ 
Це Запрошення має на меті надати усім зацікавленим інформацію про конкурс грантів 
«Розбудова та посилення взаємодії громади й поліції», який проводиться 
ІСАР Єднання за фінансування «Програми відновлення та розбудови миру» ПРООН 
та пояснити процедури подачі проектних пропозицій. У Запрошенні викладені 
критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проектних 
пропозицій, а також критерії оцінки проектів, які будуть відібрані в рамках цього 
конкурсу. 

Інформація про «Програму відновлення та розбудову миру» 
«Програма відновлення та розбудови миру» реалізується в Луганській, Донецькій та 
Житомирській областях. Цілями програми є допомога та сприяння економічному 
відновленню і відбудові ключових інфраструктурних об’єктів; сприяння ефективному 
місцевому врядуванню та впровадженню реформи з децентралізації; сприяння 
досягненню безпечної ситуації в суспільстві та порозуміння. 

ІСАР Єднання є партнером «Програми відновлення та розбудови миру» ПРООН у 
частині адміністрування малих грантів на підтримку ініціатив зі зміцнення громадської 
безпеки, забезпечення поваги до прав людини та верховенства права. 

Принцип діяльності поліції «Взаємодія громади й поліції на 
засадах партнерства» 
З 2015 року в роботі поліції України активно впроваджується новий принцип 
діяльності «Взаємодія громади та поліції на засадах партнерства» (англ. Community 
Policing). Взаємодія громади та поліції на засадах партнерства – це постійна, 
партнерська та проактивна співпраця поліції та громади, спрямована на задоволення 
потреб населення в безпечному середовищі місця їх проживання, на вчасне 
виявлення, попередження та вирішення проблем та негативних явищ, пов’язаних зі 
скоєнням правопорушень та відчуття страху населення перед ризиками стати 
жертвами правопорушень. (стаття 11 Закону України «Про Національну поліцію»). 
Взаємодія громади та поліції передбачає: 

• Спільну відповідальність поліції та громади за безпеку в громаді; 
• Співпрацю поліції й громади, спрямовану на попередження правопорушень; 
• Вироблення спільного плану профілактичної діяльності; 
• Реагування поліцією на місцеві потреби й вимоги, визначені громадою; 
• Застосування поліцією індивідуального підходу до вирішення місцевих проблем 

у взаємодії з населенням та відповідальними органами влади. 

Спільні зусилля громади й поліції по розбудові безпеки у громаді дають можливість 
створювати дійсно захищене та безпечне середовище, залучати усіх членів громади 
до діалогу, а також раціональніше використовувати ресурси.  

Взаємодія громади й поліції може включати в себе (але не обмежується): обмін 
інформацією, спільне патрулювання вулиць громади, обговорення місцевих проблем  
і вироблення спільних заходів щодо вирішення існуючих проблем громадської 
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безпеки, включаючи попередження скоєння правопорушень, спільне вироблення 
стратегій захисту від потенційних небезпек.  

Мета та пріоритети конкурсу 
Метою цього конкурсу грантів є посилення особистої та громадської безпеки у 
Донецькій, Луганській та Житомирській областях через розбудову довіри та 
посилення взаємодії громади й поліції.  

Пріоритетами цього конкурсу грантів є: 

• Підвищення обізнаності жителів місцевих громад з принципом «Взаємодія 
громади та поліції на партнерських засадах»; 

• Розбудова взаємної довіри між населенням і поліцією; 
• Підвищення якості послуг, що надаються поліцією жителям громади; 
• Посилення участі поліції в житті місцевих громад; 
• Візуалізація роботи поліції (збільшення її видимості в громаді); 
• Сприяння залученню поліції до спільного з громадою вирішення проблем та 

реагування поліції на потреби громади.  

Пропозиції (заявки), що подаватимуться до участі в цьому конкурсі грантів, 
повинні бути спрямованими, щонайменше, на два пріоритети, вказані вище. 

Перевага у конкурсному відборі надаватиметься заявкам, які: 

• забезпечуватимуть сталість проекту (збереження позитивних отриманих 
результатів у довгостроковій перспективі); 

• матимуть потенціал для відтворення діяльності та поширення результатів 
проекту в інших громадах;  

• передбачатимуть міцний компонент співпраці з місцевими медіа для широкого 
висвітлення ходу реалізації проекту та його реалізації. 

Обсяги фінансування 
Максимальна сума гранту, на яку може претендувати учасник конкурсу – 
65 000,00 гривень. Наданий ІСАР «Єднання» грант може покривати до 90% вартості 
проекту. Решта вартості проекту (як мінімум, 10% від загального бюджету проекту) 
має забезпечуватись внеском грантоотримувача. Цей внесок може бути зроблено як 
у фінансовій, так і в іншій формі. 

Вимоги щодо оформлення заявок 
Заявка, що подається на участь у конкурсі грантів, повинна відповідати проектній 
пропозиції установленого зразка (заповнюється онлайн на сайті ІСАР «Єднання» за 
адресою http://ednannia.ua). Перелік запитань, які потрібно буде заповнити онлайн, 
міститься також у додатку до цього Запрошення.  
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Критерії відповідності 
Термін реалізації 
Проекти, які отримають фінансування від ІСАР «Єднання» у межах цього конкурсу 
грантів, повинні розпочатися не раніше 14 серпня 2018 року та завершитися не 
пізніше 14 листопада 2018 року. 

Вимоги до учасників конкурсу грантів 
До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються учасники, які планують здійснювати 
діяльність (реалізовувати проекти) на території Донецької, Луганської та 
Житомирської областей: 

• громадські та благодійні організації з усієї України; 
• ініціативні групи мешканців громад Донецької, Луганської та Житомирської 

областей; 
• територіальні органи поліції Донецької, Луганської та Житомирської областей; 
• виконкоми рад територіальних громад та управління районних державних 

адміністрацій Донецької, Луганської та Житомирської областей. 

Від окремих громадян (одна особа), релігійних організацій та політичних партій 
заявки до розгляду не прийматимуться. 

Громадські або благодійні організації, що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, 
повинні відповідати таким вимогам: 

• бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи; 
• мати статус неприбуткових з ознакою неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038 

або 0048; 
• надати документальне підтвердження (у письмовій формі) згоди 

територіального органу поліції відповідної громади брати участь у реалізації 
даного проекту. 

Ініціативні групи жителів громад, що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, 
повинні відповідати таким вимогам: 

• скласти протокол намірів ініціативної групи брати участь у цьому конкурсі. 
Протокол складається у довільній формі, але з обов’язковим коротким описом 
уже реалізованих спільних заходів та переліком усіх членів ініціативної групи з 
їхніми особистими підписами та контактними даними (особистим телефоном та 
адресою електронної пошти); 

• надати документальне підтвердження згоди партнерської неприбуткової 
організації прийняти кошти гранту на свій банківський рахунок. Ця організація 
повинна опікуватися роботою ініціативної групи та виконати всі умови цього 
Запрошення; 

• надати документальне підтвердження згоди територіального органу поліції 
брати участь у реалізації даного проекту (у довільній формі, за підписом 
керівника або іншої уповноваженої посадової особи територіального органу 
поліції). 
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Територіальні органи поліції, що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, повинні 
відповідати таким вимогам: 

• надати документальне підтвердження згоди громадської або благодійної 
організації або ініціативної групи жителів громади (лист підтримки у довільній 
формі). 

Представники місцевих або державних органів влади, що прагнуть стати учасниками 
цього конкурсу, повинні відповідати таким вимогам: 

• надати документальне підтвердження згоди територіального органу поліції та 
громадської/благодійної організації або ініціативної групи жителів громади 
брати участь у реалізації даного проекту (лист підтримки у довільній формі). 

Заявки від учасників, які не відповідають визначеним вимогам, не розглядатимуться. 

Учаснику конкурсу може бути відмовлено в участі у конкурсі, якщо в процесі розгляду 
заявки такий учасник: 

• став об’єктом конфлікту інтересів; 
• надав недостовірну інформацію; 
• не надав або надав невчасно, із запізненням, запитувану додаткову 

інформацію; 
• здійснив спробу отримати конфіденційну інформацію від членів експертної 

ради або співробітників ІСАР «Єднання», або здійснював вплив на зазначених 
вище осіб щодо прийняття рішення. 

Ґендерно-збалансований підхід 
Учасники, які подають заявки до участі в цьому конкурсі грантів, повинні 
дотримуватися ґендерно-збалансованого підходу в реалізації своїх завдань та місії. 
Учасники повинні приділяти окрему увагу дотриманню рівних прав для чоловіків та 
жінок щодо участі в навчанні, консультаціях та всіх інших заходах, які реалізуються у 
межах отриманого гранту. 

Вимоги до бюджету  
Загальний бюджет проекту повинен складатися з грошей гранту, на який претендує 
організація та власного внеску організації, який має становити не менше 10 % від 
загального бюджету проекту. Внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і в 
іншій формі. Якщо внески робляться у не-грошовій формі, то учасник конкурсу має 
визначити та вказати їхню орієнтовну вартість, спираючись на ринкову вартість 
товарів та послуг. 

Бюджет проекту має складатися в гривнях. 

Усі статті бюджету повинні бути детально розшифровані та обґрунтовані відповідно 
до мети, завдань та діяльності проекту. Всі обґрунтування мають спиратися на 
ринкову вартість товарів та послуг в Україні. 

У бюджеті необхідно вказати відсоток зайнятості за проектом для кожного з учасників 
проекту, а також прізвище, ім’я та по батькові (повністю) кожного із залучених 
виконавців проекту. Для експертів та консультантів проекту може передбачатися 
погодинна (або поденна) оплата праці, якщо заявник планує залучити відповідного 
експерта чи консультанта протягом невеликої кількості годин (днів). В іншому 
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випадку у бюджеті необхідно передбачити для них ставку та вказати відсоток їхньої 
зайнятості. 

Витрати на проведення кожного заходу повинні бути розписані детально (оренда 
приміщення, оренда обладнання, друк інформаційних матеріалів тощо). 

Адміністративні витрати (телефон, поштові витрати, Інтернет, послуги бухгалтера, 
тощо) повинні бути детально перелічені та розписані. Їхня загальна вартість не 
повинна перевищувати 10% від суми гранту, що запитується. 

У межах гранту від ІСАР «Єднання» може бути виділене фінансування для придбання 
обладнання, якщо учасник конкурсу надасть переконливі докази того, що успішне 
виконання проекту є неможливим без такого обладнання. У такому разі в бюджеті 
необхідно зазначити повну назву та технічні характеристики обладнання, яке 
планується придбати за рахунок коштів гранту. Придбане за рахунок коштів гранту 
обладнання повинно бути прийняте на баланс організації-заявника. У разі, якщо 
проектом учасника конкурсу передбачено придбання обладнання для інших установ 
та організацій, таке обладнання має бути передано на баланс відповідної установи чи 
організації.  

Прийнятні витрати за грантом 
Прийнятними у межах гранту вважаються витрати, які: 

• узгоджені з конкретними заходами проекту і забезпечують їх виконання; 
• фактично виникли протягом терміну виконання проекту; 
• відповідають принципам ефективності та економічності витрат (найвища 

якість за найнижчу ціну); 
• коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі; 
• підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності. 

Витрати, які можуть бути передбачені бюджетом проекту, що фінансуватиметься за 
рахунок гранту: 

• витрати на оплату праці необхідного персоналу, залучених експертів, 
консультантів. Рівень таких витрат не має суттєво відрізнятися від середнього 
рівня заробітної платні по регіону для ідентичних видів діяльності і у 
відповідних галузях; 

• витрати на відрядження і поїздки персоналу і учасників проекту (тільки в межах 
України). Суми таких затрат не повинні перевищувати передбачених 
законодавством меж; 

• оплату послуг субпідрядників і прямі витрати на організацію і проведення 
заходів;  

• адміністративні витрати (телефон, доступ до Інтернету, поштові витрати, 
оренда офісу для забезпечення впровадження проекту, оплата комунальних 
витрат, канцелярське приладдя для забезпечення роботи персоналу, банківські 
послуги). Такі витрати не можуть перевищувати 10% від суми гранту. 
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Неприйнятні витрати 
У межах цього конкурсу грантів вважаються неприйнятними витрати:  

• пов’язані з підготовкою проектної пропозиції (заявки) для участі у цьому 
конкурсі; 

• на придбання транспортних засобів; 
• на капітальний ремонт приміщень; 
• на міжнародні відрядження; 
• для оплати наукових досліджень; 
• для сплати боргів; 
• для відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу; 
• на підтримку ініціатив, пов’язаних з політичною, релігійною чи терористичною 

діяльністю; 
• заробітна плата та гонорари державним службовцям або працівникам органів 

місцевого самоврядування, співробітникам правоохоронних органів, органів 
прокуратури, судів. 

Порядок подання проектних пропозицій 
Заявки на участь у цьому конкурсі грантів (проектні пропозиції) приймаються до 
розгляду до 23 години 59 хвилин 29 липня 2018 року 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 «Відправити заявку на розгляд», після чого вона 
збережеться на сервері і можливість її редагувати буде закрито. 

4. 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. 

5. 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». 

Оцінювання заявок та порядок надання фінансування 
Оцінювання проектних пропозицій буде проходити в два етапи. 

На першому етапі ІСАР «Єднання» оцінює проектні пропозиції на відповідність 
вимогам Запрошення до участі у конкурсі грантів за такими критеріями: 

• відповідність заявки встановленій формі; 
• відповідність учасника конкурсу встановленим критеріям; 
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• 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». 

На другому етапі проектні пропозиції оцінюватимуться Конкурсною комісією, яка 
складається з представників ПРООН, ІСАР «Єднання» та незалежних експертів за 
такими основними критеріями: 

• відповідність меті та пріоритетам цього грантового конкурсу; 
• спрямованість на отримання довготермінових результатів та розбудову 

системної взаємодії громади й поліції; 
• конкретність, досяжність та практичність результатів, запланованих 

проектом; 
• наявність медіа-підтримки ходу реалізації проекту та його результатів; 
• обґрунтованість та збалансованість бюджету проекту. 

Усі учасники, проекти 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 ІСАР «Єднання» підпише договір з переможцями конкурсу. 

Кошти гранту будуть перераховані двома траншами: перший транш буде складати 
80% від суми гранту; другий транш буде складати 20% від суми гранту. 

Звітування, моніторинг та оцінювання підтриманих проектів 
Отримувачі грантів відповідають за здійснення моніторингу впровадження проекту та 
оцінювання його результатів. «Програма відновлення й розбудови миру» у 
партнерстві з ІСАР «Єднання» також 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 українського законодавства відповідають за подання 
програмних та фінансових звітів про виконання проектів до ІСАР «Єднання» на 
розгляд та затвердження. 

Надання інформації про конкурс 
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 ПРООН (undp.org.ua)  
• Сайт ІСАР «Єднання» (ednannia.ua) 



Конкурс грантів «Розбудова та посилення взаємодії громади й поліції» проводиться ІСАР «Єднання» 
за фінансування «Програми ПРООН відновлення й розбудови миру» 

 

Сторінка 10 з 12 

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

• Портал «Громадський простір» (prostir.ua) 
• Портал «Європейський простір» (euprostir.org.ua) 

Проведення інформаційних сесій 
З метою якнайширшого інформування усіх потенційних пошукувачів, ІСАР «Єднання» 
проводить інформаційні сесії у областях, які є пріоритетними для цього конкурсу: 
Донецькій, Луганській та Житомирській (мінімум одна інформаційна зустріч у кожній 
з областей). Графік та місце проведення таких зустрічей ІСАР «Єднання» 
оприлюднює щонайменше за 3 робочі дні до дати проведення на своєму сайті 
http://ednannia.ua  

Надання консультацій 
Учасники конкурсу можуть до 20 липня 2018 року письмово звернутися до 
ІСАР «Єднання» щодо уточнення умов конкурсу, процедури подання проектної 
пропозиції, надіславши питання на адресу електронної пошти grant@ednannia.ua 

Письмові відповіді на релевантні запитання будуть розміщені на сайті ІСАР «Єднання» 
http://ednannia.ua 
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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» 
+38 044 201 01 60 для отримання технічної допомоги в заповненні заявки.  

1. Назва проекту. 
 

2. Короткий опис проекту: 
- діяльність, запланована в межах проекту та очікувані результати; 
- партнери, долучені до реалізації проекту. 

 
3. Короткий опис учасника конкурсу: 

- місія, останні реалізовані проекти, річний бюджет - для громадської або 
благодійної організації; 

- історія створення ініціативної групи, досвід реалізації соціальних ініціатив 
(як цілої групи, так і окремих осіб, що входять до її складу) – для ініціативної 
групи; 

- досвід співпраці з громадськими, благодійними організаціями або 
ініціативними групами жителів громади – для органів поліції, органів 
державної або місцевої влади. 
 

4. Проблема, на вирішення якої спрямований проект: 
Коротко опишіть, яку проблему у сфері громадської безпеки або взаємодії 
громади та поліціі покликаний вирішити проект. 
 

5. Мета та основні завдання проекту: 
Опишіть мету та завдання, які покликаний вирішити проект. 
 

6. Діяльність, запланована в межах проекту: 
Опишіть кожен вид діяльності, яку планується здійснити в ході реалізації 
гранту. Обов’язково вкажіть часові проміжки або конкретні дати. 
Використовуйте таблицю: 
 

Дата Діяльність Місце  Відповідальний Очікуваний результат 
     
     
     

 
7. Очікувані результати: 

Опишіть короткострокові та довгострокові результати реалізації проекту. 
Поясніть, які позитивні зміни у взаємодії поліції та громади відбудуться завдяки 
реалізації проекту. Використовуйте таблицю: 
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Короткострокові 
результати 

Індикатори досягнення Джерело підтвердження 

   
   
   
Довгострокові 
результати 

Індикатори досягнення Джерело підтвердження 

   
   
   

 
8. Цільові групи:  

Опишіть детально, на кого буде орієнтований проект. Вкажіть, скільки осіб 
братимуть у ньому участь та що це за люди. 
Наприклад, «100 школярів старших класів та 50 студентів міста Краматорська». 

 
9. Стратегія залучення медіа: 

Опишіть, яким чином ви плануєте залучити увагу медіа до реалізації проекту. 
Вкажіть тут, якщо вже маєте досвід такого залучення. 
 

10. Діяльність після закінчення проекту: 
Опишіть, яким чином ви плануєте зберегти позитивні отримані результати у 
довгостроковій перспективі. 
 

11. Бюджет проекту: 
Надайте бюджет у гривнях: 

Стаття 
витрат 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
одиниць 

Ціна 
одиниці 

За 
рахунок 
гранту 

Власний 
внесок 

Загальна 
сума 

       
       
       
Загальний 
бюджет 

   Сума всіх 
рядків 

Сума всіх 
рядків 

Сума всіх 
рядків 

 


