Тендерне оголошення про закупівлю послуг національного експерта з питань
регіональної взаємодії в рамках діяльності Oфісу підтримки реформи
децентралізації
Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
оголошує відбір експерта з питань регіональної взаємодії для надання послуг у сфері
реформи місцевого самоврядування та процесу децентралізації.
Інформація про Проект DESPRO, деталі тендерної процедури представлені в технічному
завданні.
Тендерні пропозиції та такі супровідні документи мають бути надіслані на
електронну адресу despro@despro.org.ua до 05 лютого 2020 року, 10:00 за
Київським часом:
1. Детальне резюме українською мовою;
2. Мотиваційний лист українською мовою;
3. Принаймні один зразок попередньої роботи (посилання на публікації
тощо);
4. Копії реєстраційних документів ФОП;
5. Контактну інформацію трьох осіб, які можуть дати рекомендації.
Якщо будь який з перелічених вище документів відсутній, проект DESPRO має право
відхилити тендерну пропозицію. DESPRO залишає за собою право відхилити тендерну
пропозицію у випадку, якщо скановані документи є не належної якості і не можуть бути
прочитані у роздрукованому вигляді.
Технічне завдання для національного експерта з питань регіональної взаємодії у
Центральний офіс підтримки реформи децентралізації

1. Підґрунтя
З 2014 року Україна впроваджує реформу місцевого самоврядування, адміністративно –
територіального устрою, та регіональної політики заради утворення життєздатного місцевого
самоврядування та зміни життя людей на краще. Відповідальне за цей історичний процес є
Міністерство розвитку громад та територій (Мінрегіон).
DESPRO — це Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні”, який
фінансується Швейцарською Конфедерацією через Швейцарське бюро співробітництва (ШБС/SDC) та
впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat). Місія
проекту полягає в оптимізації системи управління та сприянні ефективному місцевому розвитку в
Україні, що, в свою чергу, створить новий імпульс як для демократичних процесів, так і для надання
послуг на рівні громади.
Відповідно до проекту Плану діяльності Мінрегіону на 2020-2024 роки, в 2020 році передбачається
пришвидшення процесу об'єднання, в результаті чого до третього кварталу 2020 року повинні
утвориться 1400 ОТГ та 100 так званих «округів», а також необхідне реформування адміністративнотериторіального устрою, включно із розподілом повноважень між ОМС та органами державної влади
різних рівнів. Ці кроки також відповідають Програмі діяльності Кабінету Міністрів, ціль 10.3,
спрямована на те, щоб "українці, як громадяни спроможних громад, мали реальну можливість
впливати на організацію свого життєвого середовища".
DESPRO
2, вул.Б.Грінченка, оф. 2
Київ, 01001, Україна
Тел.: +38 044 270 55 27
Факс: +38 044 279 67 27
E-mail: despro@despro.org.ua
Web: www.despro.org.ua

Мінрегіон є основним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який відповідальний
за формування та реалізацію державної регіональної політики, державної політики у сфері місцевого
самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою. Для
підтримки Міністерства Проект DESPRO прагне залучити допомогу
Одного національного короткострокового експерта для надання висококваліфікованої
експертизи з питань регіональної взаємодії в рамках чинної реформи місцевого
самоврядування та адміністративно-територіального устрою

2. Завдання для національного короткострокового експерта
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Завдання
консультації Мінрегіону для забезпечення регіональної комунікації реформи місцевого
самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального
устрою;
забезпечення координації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації
влади та адміністративно-територіального устрою в регіонах;
забезпечення тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, асоціаціями органів
місцевого самоврядування для обміну інформацією за принципами «знизу вверх» та «зверху
вниз», що відповідає вимогам децентралізації;
підготовка аналітичних документів, пропозицій, методичних рекомендацій направлених на
вирішення проблемних питань, що виникають у процесі практичної реалізації реформи;
аналіз проблемних питань у процесі реалізації реформи місцевого самоврядування
територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою з боку
місцевих органів влади, готувати пропозиції щодо відповідного реагування;
підготовка пропозицій щодо запровадження нових форм координації діяльності з регіонами
з урахуванням змін у законодавстві (щодо повноважень, функціонування органів місцевого
самоврядування, місцевих державних адміністрацій тощо);
підготовка регулярних сесій з обміну інформацією, узгодження діяльності та координації з
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, народними
депутатами України (порядок денний, методичні рекомендації, звіти);
готувати та брати участь у круглих столах, практичних семінарах, робочих нарадах,
організації робочих груп, проведення консультацій у процесі впровадження реформи.

3. Результати роботи / розроблені документи та проведені заходи
Експерт повинен виконати завдання відповідно до укладеного договору до дедлайну, зазначеного у
таблиці нижче з дотриманням правил висвітлення інформації DESPRO:
No.
Документи / заходи
Графік на 2020
06.03.20
05.05.20
30.06.20
1.

Мінімум 4 пропозицій / інформаційних матеріалів x
x
x
відповідно до пунктів a), b) та c), наведених вище
2.
Мінімум 8 аналізів/ інформаційних матеріалів / x
x
x
пропозицій відповідно до пунктів d), e), f),
наведених вище
3.
Участь у мінімум 6 заходах (семінарах, тренінгах, x
x
x
круглих столах та ін. заходах), відповідно до
пунктів g) та h) наведених вище
4.
Фінальний звіт
x
Завдання буде додатково узгоджено з пріоритетами Мінрегіону та DESPRO. Таблиця результатів може
бути переглянута за погодженням з контактною особою контракту відповідно до обставин.
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4. Звітність
Експерт бере на себе зобов’язання звітувати у письмовій формі українською мовою Керівнику
проекту DESPRO в Україні пані Оксані Гарнець (o.garnets@despro.org.ua). Експерт повинен
дотримуватись умов конфіденційності у роботі із всією інформацією, отриманою під час виконання
завдання письмово чи усно, і не може розголошувати будь-яку інформацію третім сторонам.
Звіти про хід виконання повинні бути надані відповідно до встановленого вище строку. В кінці цього
завдання слід підготувати фінальний звіт. Фінальний звіт повинен бути наданий до 30 червня 2020
року. Звіти повинні включати повний перелік результатів експерта.
Розроблені документи повинні розглядатися як власність DESPRO і не повинні використовуватися
експертом або будь-якою іншою юридичною або приватною особою без попередньої письмової згоди
з боку керівництва проекту DESPRO. DESPRO отримує виняткове право на використання всіх
матеріалів, документів і розробок, напрацьованих Виконавцем протягом терміну дії цього договору.

5. Часові рамки:
Експерт працюватиме над завданням з 10-го лютого 2020 року до 30-го червня 2020 року. Вся
діяльність повинна виконуватись в рамках цього періоду.
Загальна кількість робочих днів експерта - до 100 днів, включно із відрядженнями, кількість яких
не повинна перевищувати 20 днів.

6. Місце виконання завдання
Місце роботи: м. Київ, з передбаченими відрядженнями в межах України (в регіони).

7. Інше
Експерт має дотримуватися принципів публічності/висвітлення інформації, відповідно до
рекомендацій керівництва Проекту DESPRO.
Будь-яка діяльність експерта в рамках цього договору, яка призводить до результатів, які не
визначені в цьому ТЗ повинні бути погоджені та схвалені керівництвом проекту DESPRO.
Експерт не може діяти від імені Міністерства (наприклад, вести перемовини з іншими
заінтересованими сторонами, зокрема Верховною Радою), або представляти себе службовцями
Міністерства. Якщо експерт буде займатися діяльністю, що не відповідає узгодженому плану роботи
чи не відповідає логіці діяльності та принципам проекту DESPRO та її донора, договір буде
розірваний.
Підписавши договір, експерт дає згоду на збір проектом DESPRO його/її персональних даних для
цілей моніторингу та підзвітності. Персональні дані зберігатимуться відповідно до умов суворої
конфіденційності. Жодні персональні дані не будуть передані іншим третім особам.
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