
Конкурс на посаду експерта 

 

1. Довідкова інформація 

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та його 

державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для 

підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. «U-LEAD з 

Європою» сприяє створенню в Україні багаторівневої системи управління, яка є прозорою, 

підзвітною та реагує на потреби громадян. Програма посилює спроможність громад 

виконувати нові завдання та сприяє залученню громадян та приватного сектору до місцевих 

справ.  

Конкретною метою Програми є посилення спроможності ключових суб’єктів на 

національному, регіональному та місцевому рівнях для подальшого впровадження 

децентралізації України та відповідних реформ регіональної політики, а також сприяння 

визначенню функцій кожного рівня управління в конкретних сферах політики. 

U-LEAD та Команда з підтримки регіональних проєктів наразі реалізовують ініціативу з 

підтримки проєктів регіонального значення, запропонованих громадами-партнерами. З 

метою надання підтримки громадам, ми прагнемо залучити короткострокових експертів у 

наступних сферах та спеціалізаціях 

2. Необхідні галузеві навички: 

Подані громадами проєктні ідеї, були поділені на кластери та сектори. В межах кожного 

кластеру короткострокові експерти, що мають досвід втілення практичних проєктів, 

необхідні для наступних галузей: 

Кластер: Економічний розвиток та зайнятість населення 

• Туризм 

• Підтримка малого та середнього бізнесу 

• Створення бізнес-парків / бізнес-зон 

Кластер: Транспорт та інфраструктура 

• Дорожня інфраструктура 

• Громадський транспорт 

• Велосипедні дороги та маршрути 

• Водний транспорт 

Кластер: Захист та розвиток людських ресурсів 

• Медичні послуги 

• Соціальні послуги 

• Освіта 

• Спорт 

• Культура 

• Громадські місця 

• Безпечне середовище 

• Екстрені служби 

Кластер: Просторовий та інфраструктурний розвиток громад 

• Поводження з твердими відходами 

• Каналізація 

• Водопостачання 



• Водні ресурси 

• Енергоефективність 

• Зони відпочинку 

• Благоустрій території 

• Адміністративні послуги 

Перевага надаватиметься кандидаттам, які можуть продемонструвати досвід 

роботи в більш ніж одній із галузей, які можуть бути пов’язані між собою. 

Кандидати також повинні знатися на з горизонтальними питаннями, такими як 

цифровізація (на місцевому рівні), гендерна рівність, соціальна інклюзія, 

екологічна оцінка та управління у кризових ситуаціях / ситуаціях, пов’язаних зі 

стихійними лихами. 

3. Обов’язки експертів: 

Експерти сприятимуть ініціативі у наступному: 

3.1 Первинний аналіз ідей, отриманих від громад 

3.2 Подальший аналіз цих ідей після того, як громади пройдуть загальну підготовку 

3.3 Розробка та проведення галузевих короткострокових тренінгів 

3.4 Консультаціх щодо технічних / галузевих переваг та недоліків того, що громади 

пропонують для відбору експертів, у два етапи 

3.5 Допомога обраним громадам як у презентації їхніх концепцій або пропозицій щодо 

джерел фінансування, так і у промо-заходах U-LEAD 

3.6 Сприяння остаточному відбору проєктів, пов'язаних із попередньо техніко-

економічними обґрунтуваннями 

Експерти також можуть залучатися до співпраці з міжнародними експертами, які 

надаватимуть рекомендації та матеріали, пов'язані з найкращою міжнародною практикою 

практикою ЄС. 

4. Укладання договору 

З успішними кандидатами будуть укладені договори на основі рамкового контракту. 

Фактично відпрацьовані дні залежатимуть від кількості проєктів, які зрештою будуть 

відібрані по галузі. Кожен експерт працюватиме відповідно до галузевого технічного 

завдання. 

5. Тривалість виконання робіт 

Очікується, що експерти будуть залучені наприкінці вересня 2021 року і працюватимуть до 

кінця березня 2022 року. Для кожного експерта буде підготовлений детальний графік 

роботи для остаточно відібраних проєктів після процесу відбору, але загальні заходи, 

наведені в пунктах 3.1 - 3.4, будуть проводитися одночасно для всіх експертів. 

6. Володіння мовою 

Перевага надаватиметься експертам, які вміють підготувати та проводити заходи 

українською мовою. Знання англійської мови буде перевагою. 

7. Як подати заявку 

Зацікавлені експерти повинні надіслати резюме у форматі ЄС Мар'яні Давидовій з Команди 

з підтримки регіональних проєктів на адресу Mariana.Davydova@gopa.de до 13 вересня 

2021 року. Заявникам також наполегливо рекомендується надати приклади попередніх 

навчальних матеріалів, які вони розробили та надали для галузі, щодо якої вони подають 

заявку. 

 

mailto:Mariana.Davydova@gopa.de

