ГО «Український незалежний центр політичних досліджень» в рамках проекту USAID
«Громадяни в дії» оголошує конкурс по пошуку експерта з питань фінансової політики
України
Основні завдання:










Проведення аналізу механізму виділення коштів з державного та місцевих бюджетів
України для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства, громадських
організацій ветеранів, громадських організацій осіб з інвалідністю;
Написання проектів листів, роз’яснень та інших документів для роз’яснення обов’язку
запровадження конкурсних підходів, пояснення процедур проведення та компонентів
конкурсу тощо;
Проведення моніторингу запровадження конкурсу на рівні обласних державних
адміністрацій;
Розробка змін до діючих нормативно-правових актів для запровадження конкурсу надання
фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю;
Робота з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю;
Проведення моніторингу якості наданих пропозицій на конкурс;
Спілкування з представниками державних органів влади.

Термін надання послуг: 6 місяців (з можливістю продовження)
Орієнтований період початку надання послуг: – травень 2018 року.
Вимоги до постачальників послуг:





Вища освіта (юридична освіта буде перевагою)
Досвід роботи з юридичними документами
Відмінні комунікативні та організаційні навички
Вміння налагоджувати контакт з представниками влади

Переваги надаватимуться кандидатам із підтвердженим досвідом громадської діяльності
Зацікавлених

осіб

просимо

надіслати
на
адресу
електронної
пошти:
administrative@ucipr.org.ua (в темі листа вказати : «експерт з питань фінансової
політики України» ) наступні документи:
а) резюме з детальним описом діяльності
б) мотиваційний лист із зазначенням бажаного гонорару
в) будь-які інші документи, які, на Вашу думку, зможуть бути корисними у прийнятті
рішення
Контактна особа: Тетяна Волошина.
Кінцевий термін подання документів – 14 травня 2018 р. включно

Вимоги до постачальника товарів, робіт, послуг:
Основні задання експерта:










Проведення аналізу механізму виділення коштів з державного та місцевих бюджетів України
для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства, громадських організацій
ветеранів, громадських організацій осіб з інвалідністю;
Написання проектів листів, роз’яснень та інших документів для роз’яснення обов’язку
запровадження конкурсних підходів, пояснення процедур проведення та компонентів
конкурсу тощо;
Проведення моніторингу запровадження конкурсу на рівні обласних державних
адміністрацій;
Розробка змін до діючих нормативно-правових актів для запровадження конкурсу надання
фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю;
Робота з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю;
Проведення моніторингу якості наданих пропозицій на конкурс;
Спілкування з представниками державних органів влади.

Термін надання послуг: 6 місяців (з можливістю продовження)
Орієнтований період початку надання послуг: – серпень 2016 року.
Вимоги до кандидатів:
 Вища освіта
 Досвід роботи з запровадження конкурсу для громадських організацій
 Вміння налагоджувати контакти з представниками влади
 Наявність існуючої мережі громадських організацій
 Відмінні комунікативні та організаційні навички
Переваги надаватимуться кандидатам із підтвердженим досвідом запровадження конкурсного
підходу при наданні фінансової підтримки громадським об'єднанням з державного бюджету
України.

