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ПРОГРАМА «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ» 

 

 

 

РІЧНА ГРАНТОВА ПРОГРАМА № APS-NJ-2017-01 

 

Дата опублікування: 1 березня 2017 року 

Шановні пані та панове, 
 

Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що фінансується Агентством США з 

міжнародного розвитку (тут і надалі – «USAID») і впроваджується компанією «Кімонікс 
Інтернешнл» (тут і надалі – «Програма»), оголошує про початок прийому концепцій реалізації 

грантових проектів, які  спрямовані на посилення ролі громадянського суспільства у  процесі 

реформування судової системи, у тому числі від організацій громадянського суспільства (тут і 

надалі – «ОГС»), які співпрацюють з судами та установами судової, виконавчої та законодавчої 
гілок влади у впровадженні реформи. 

Надання і використання грантів здійснюється згідно з положеннями нормативних документів 

USAID та Уряду США, що регулюють грантову підтримку за урядовими контрактами, а також 
відповідно до внутрішньої політики адміністрування грантів Програми USAID «Нове 

правосуддя». Очікується, що гранти надаватимуться у розмірі від 250 000 грн. (двохсот п’ятдесяти 

тисяч гривень) до 810 000 грн. (вісімсот десяти тисяч гривень) кожен, а діяльність, що 
фінансується з коштів гранту  має відбуватися  впродовж  3 - 12 місяців. Сума  грантів,  

спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян, які реалізуються на національному рівні, 

може бути вищою і їх бюджети будуть розглядатися окремо.   

 
Працівники Програми та компанії «Кімонікс» не мають права вимагати, а заявникам заборонено 

пропонувати будь-які кошти, платежі, комісійні, кредити, подарунки, чайові, предмети, цінності 

або компенсацію за необґрунтовано лояльне ставлення до учасника конкурсу. Про будь-яку таку 
вимогу з боку працівника Програми слід повідомити керівника Програми або головний офіс 

компанії за електронною адресою: BusinessConduct@chemonics.com. 

 

Річна грантова програма містить такі додатки: 
 

- Додаток A. Форма концепції реалізації грантового проекту 

- Додаток Б. Форма для самооцінки заявника  
- Додаток В. Обов’язкові засвідчення  

 Заява «Заборона надання федеральної допомоги юридичним особам, які вимагають від 

своїх працівників підписання внутрішніх угод або заяв про конфіденційність» (квітень 

2015 р.). 

 Заява про нефінансування тероризму. 

 Засвідчення реципієнта. 

mailto:BusinessConduct@chemonics.com
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- Додаток Г. Стандартні положення, що є обов’язковими до застосування: 

 Стандартні положення для американських і неамериканських неурядових організацій – 

одержувачів грантів фіксованого розміру; адреса в мережі Інтернет: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf 

 Стандартні положення для неамериканських неурядових організацій – одержувачів грантів 

всіх інших типів; адреса в мережі Інтернет: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf 

 

  

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
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Розділ I. Опис Річної грантової програми 

IA.  Загальна мета Річної грантової програми  

Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», що впроваджується 
компанією «Кімонікс Інтернешнл», надає гранти українським ОГС, які мають на меті посилення 

ролі громадянського суспільства у процесі реформування судової системи, у тому числі ОГС, які 

співпрацюють з судами та установами судової, виконавчої та законодавчої гілок влади у 
впровадженні судової реформи. 

Грантова програма покликана сприяти досягненню таких результатів: 

 Залучення ОГС до процесу зміцнення суддівської незалежності та самоврядування. 

 Посилення ролі громадянського суспільства у  підвищенні прозорості та підзвітності 
судової влади перед суспільством і зміцненні верховенства права. 

 Участь громадянського суспільства в процесі удосконалення судового адміністрування. 

 Залучення ОГС до процесу підвищення якості правничої освіти. 

 Посилення ролі громадянського суспільства у покращенні доступу до правосуддя та 
захисту прав людиною. 

Проекти, що фінансуються з грантових коштів, можуть спрямовуватися на досягнення таких цілей 

(втім наведений нижче перелік не є вичерпним ): 

 Активізація участі громадян та ОГС у моніторингу ходу судової реформи на місцевому та 

національному рівнях. 

 Збільшення представництва та посилення лідерства суддів-жінок в органах судової влади 

та в судах. 

 Підвищення ефективності органів судової влади в процесі добору, тестування, оцінювання 
професійної діяльності та переведення суддів, який  є справедливим та ґрунтується на 

професійних досягненнях. 

 Підвищення спроможності установ судової влади ефективно впроваджувати справедливі й 
прозорі процедури притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та перевірки 

суддів. 

 Вдосконалення механізмів контролю за дотриманням суддями етичних стандартів. 

 Підвищення рівня обізнаності громадян щодо принципу гласності судових процесів, а 
також винятків, і так само принципу відкритості в діяльності органів суддівського 
врядування. 

 Покращення доступу громадян до інформації про фінансові активи та спосіб життя суддів  
й працівників апарату судів. 

 Підвищення ефективності правосуддя через впровадження  інноваційних підходів  в 
судове  адміністрування та в процес оцінювання роботи судів.  

 Підвищення  рівня  прозорості та підзвітності  в діяльності судової влади  через заповнення  
інформаційних прогалин та покращення співпраці судової системи й суспільства. 

 Підвищення рівня обізнаності суддів, працівників апаратів судів та адвокатів про особливі 
потреби і  права людей з інвалідністю, постраждалих від сексуального або  ґендерно 

обумовленого насильства, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та представників інших 
вразливих верств населення. 

 Сприяння розвитку інноваційних програм для покращення доступу до правосуддя.  

 Сприяння поліпшенню доступу до правосуддя представників сексуальних меншин.  

 Підтримка Міністерства освіти і науки, Міністерства юстиції та/або юридичних вищих 
навчальних закладів  в діяльності на поліпшення якості юридичної освіти. 
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 Підвищення рівня обізнаності суспільства про успішне впровадження автоматизованих 
систем у судах, а  також поширення інших інновацій у сфері судового адміністрування та 

управління серед суддів та працівників апарату судів. 

 Сприяння ширшому застосуванню альтернативних механізмів вирішення спорів включно з 
медіацією. 

 Підвищення рівня обізнаності громадян щодо ходу та стану судової реформи. 

  

IБ. Загальна інформація  

Програма USAID «Нове правосуддя» впроваджується протягом 4 років і 4 місяців і спрямовується 

на підтримку в Україні судової, виконавчої та законодавчої гілок влади, правників, юридичних 

навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства та населення у забезпеченні умов для 
функціонування незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної судової системи, що керується 

верховенством права та спроможна долати корупцію.  На досягнення головної мети Програма 

зосереджує свою діяльність навколо п’яти основних завдань: 

 Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування; 

 Підвищення прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством і зміцнення 
верховенства права; 

 Удосконалення судового адміністрування; 

 Підвищення якості правничої освіти; 

 Покращення доступу до правосуддя та захист прав людини. 

 

IВ. Докладний опис грантової програми 

Поданий нижче перелік містить приклади заходів, виконання яких фінансується в рамках Річної 
грантової програми. Перелік не є вичерпним:     

 Розробка навчального курсу з  розвитку лідерських здібностей  та підвищення рівня знань 
з питань ґендерної рівності для суддів-жінок спільно з Національною школою суддів 

України; 

 Підтримка Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у розробці та проведенні 
інформаційно- просвітницької кампанії з питань добору та кваліфікаційного оцінювання 
суддів; 

 Моніторинг процесів добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, у тому числі 
моніторинг якості тестування та проведення співбесід з кандидатами на посади суддів, а 

також аналізу фінансових декларацій і способу життя суддів; 

 Моніторинг рішень у дисциплінарних справах щодо суддів, у тому числі надання Вищій 
раді правосуддя рекомендацій щодо поліпшення якості рішень у таких справах; 

 Розробка і проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань діяльності судової 
влади та  змісту судової реформи; 

 Моніторинг виконання урядом завдань Стратегії реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки та плану дій на її впровадження1; 

 Підготовка аналітичних звітів про стан  впровадження судової реформи, розробка 
рекомендацій у цій сфері; 

                                                
1 Посилання на Стратегію http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015  

  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
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 Моніторинг та аналіз інформації про фінансові активи у деклараціях суддів та працівників 
апаратів судів; підготовка рекомендацій  для  вдосконалення форми декларацій та порядку 

декларування; 

 Моніторинг  процесу впровадження судами системи оцінювання функціонування суду; 
розробка та надання судам, інститутам судової гілки влади включно з Вищою радою 

правосуддя та Радою суддів України  рекомендацій щодо підвищення  дієвості системи 
оцінювання функціонування суду; 

 Навчання та сертифікація сурдоперекладачів для роботи в судах; 

 Моніторинг організації доступу людей з інвалідністю до судів і судових  послуг;  
лобіювання  внесення змін у законодавство, спрямованих на полегшення доступу до 

правосуддя людей з інвалідністю;  

 Розробка і впровадження програми, спрямованої на підвищення рівня обізнаності суддів 
про права людей з інвалідністю й  вдосконалення навичок суддів у спілкуванні з такими 

особами; 

 Підвищення рівня обізнаності суддів, працівників апаратів судів та правозахисників про 
права осіб – жертв ґендерно-обумовленого та сексуального насильства, внутрішньо 

переміщених осіб, ветеранів та представників інших уразливих категорій населення; 

 Підтримка  установ судової влади в діяльності по виконанню положень Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу 

із цими явищами (Стамбульської конвенції)2;  

 Підготовка та впровадження заходів, спрямованих на усунення дискримінації 
представників сексуальних меншин та покращення захисту їхніх прав у судах; 

 Створення та вдосконалення мереж обміну рекомендаціями щодо покращення  захисту 
прав людини серед суддів, працівників апаратів судів, адвокатів, соціальних і медичних 

працівників, представників поліції та громадських активістів; 

 Моніторинг порушень прав людини та надання правової допомоги особам, які 
постраждали у конфліктах; 

 Сприяння діяльності урядових установ, судових інституцій та центрів правової допомоги з 

вдосконалення політики  щодо поваги і захисту прав людини, в тому числі у судах; 

 Підготовка для розгляду урядом аналітичних документів на підтримку  процесу  
реформуванню юридичної освіти  в Україні з урахуванням міжнародних стандартів 

забезпечення якості юридичної освіти та результатів порівняльного аналізу кращих 

практик; 

 Підтримка діяльності урядових установ  по впровадженню системи незалежного 
зовнішнього екзаменування абітурієнтів та випускників юридичних вищих навчальних 
закладів на основі міжнародних стандартів і порівняльного аналізу кращих практик 

тестування; 

 Покращення співпраці та забезпечення безперервної у часі  й  орієнтованої на результат 
інформаційної взаємодії юридичних  вищих навчальних закладів з професійними 

об’єднаннями  правників задля  створення консультативних Рад зовнішніх радників  для 
спостереження за процесом забезпечення високої якості  підготовки правників  

,просування ідеї незалежної громадської акредитації та/або рейтингування юридичних 

навчальних закладів з урахуванням стандартів юридичної освіти на основі стандартів 

професії правника; 

                                                
2  Текст міжнародного договору 12.11.2016 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60492&pf35401=406658  
 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60492&pf35401=406658
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60492&pf35401=406658
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 Впровадження програми навчання для адміністраторів, викладачів і студентів юридичних 
вищих навчальних закладів  по застосуванню Стандартів та рекомендацій щодо 

забезпечення якості освіти у Європейському просторі вищої освіти3; 

 Проведення регіональних навчальних заходів із залученням суддів і працівників апаратів 

судів з метою популяризації інноваційного досвіду у сфері судового адміністрування 
включно з  процесами автоматизації та підготовка рекомендації до поширення кращих 

практик по всій країні; 

 Підготовка аналітичних оглядів і рекомендацій до впровадження і поширення присудової 
медіації й проведення на регіональному рівні обговорень  варіантів потенційної співпраці 

із залученням суддів і медіаторів. 

Програма USAID «Нове правосуддя» припускає, що деякі одержувачі грантів можуть потребувати 

технічної допомоги у підвищенні дієвості своєї роботи, і тому пропонує заявникам вказувати у 

заявках свої потреби в одержанні технічної допомоги та/або навчанні. 

IГ. Документи і правила, що регулюють надання та використання грантів 

Програма USAID «Нове правосуддя» надає гранти відповідно до положень Закону США «Про 

зовнішню політику» та розділу 302.3.5.6 «Гранти, що надаються за контрактами» Вдосконаленої 

системи директив (ADS) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти, що 
надаються неамериканським організаціям, мають відповідати вказівкам у главі 303 Вдосконаленої 

системи директив «Гранти та угоди про співпрацю з неурядовими організаціями», а також 

задовольняти вимоги Стандартних положень USAID (див. додатки) та порядку надання грантів 
Програми «Нове правосуддя». 

Глава 303 Вдосконаленої системи директив USAID посилається на ще один нормативний 

документ Адміністративно-бюджетного управління США та USAID, а саме розділ 200 глави 2 
Кодексу федеральних правил (2 CFR 200) «Уніфіковані адміністративні вимоги, принципи 

фінансування та вимоги до аудиту федеральних грантів», розділ Е. 

З повною версією цього документу можна ознайомитися в мережі Інтернет за адресою: 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl. Програма USAID 
«Нове правосуддя» зобов’язана забезпечити, щоб усі організації – одержувачі грантів USAID – 

повністю задовольняли висунуті до них вимоги за усіма зазначеними вище документами. 

USAID залишає за собою право у будь-який час повністю або частково припинити повноваження 
Програми USAID «Нове правосуддя» надавати гранти. 

Розділ II. Інформація про гранти 

Програма USAID «Нове правосуддя» планує надати до 18 грантів на загальну суму близько  
6 500 000 грн. (шість мільйонів п’ятсот тисяч грн.). Очікується, що розмір кожного гранту 

становитиме від 250 000 грн. до 810 000 грн. (від двохсот п’ятдесяти тисяч до вісімсот десяти 

тисяч грн.) кожен. Сума гранту за конкретною пропозицією визначається шляхом переговорів з 

урахуванням  специфіки діяльності/проекту, що планується фінансувати за рахунок грантових  
коштів, і може перевищити встановлену межу.  

Сума  грантів,  спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян, які реалізуються на 

національному рівні може бути вищою і їх бюджети  будуть розглядатися окремо.  

                                                
3 Текст Стандартів http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
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Очікується, що діяльність/проект, що фінансується з коштів гранту, може розпочатися з 3 травня 

2017 р. або пізніше, а її/його тривалість не може перевищувати 12 місяців.  

Розділ ІІІ. Вимоги до одержувачів грантів 

ІІІА. Критерії відбору 

Організація, що претендує на одержання гранту, має задовольняти такі вимоги: 

 бути українською неурядовою організацією, професійним об’єднанням, аналітичним 
центром або іншою організацією, створеною у відповідності до чинних норм цивільного та 

податкового законодавства, бути зареєстрованою  відповідними органами української  

влади та мати добру репутацію; 

 якщо організація-заявник бажає одержати гранти на досягнення більш, ніж однієї цілі за 

даною Грантовою Програмою, вона має подавати окремі заявки по кожній цілі; 

 бути спроможною продемонструвати успішний досвід  попередньої роботи з реалізації 
програм розвитку, пов'язаних з пріоритетними напрямками діяльності програми USAID 

«Нове правосуддя»; 

 бути обізнаною в питаннях функціонування української судової системи; 

 бути спроможною продемонструвати раціональний менеджмент щодо фінансової, 
адміністративної та технічної політики та внутрішніх процедур й  продемонструвати 

наявність  системи внутрішнього контролю, що забезпечує захист активів від шахрайства, 

розтрат і зловживань, а також на підтримку у досягненні програмних цілей і завдань. 

Програма USAID «Нове правосуддя» має оцінити  таку інституційну спроможність до 
ухвалення рішення про надання гранту; 

 мати достатнє комп’ютерне обладнання і програмне забезпечення для впровадження 
проекту; 

 разом із концепцією реалізації грантового проекту подаються такі документи (див. Форми 

у додатку В): 
o Заява «Заборона надання федеральної допомоги  юридичним особам, які вимагають 

від своїх працівників підписання внутрішніх угод або заяв про конфіденційність» 

(квітень 2015 р.); 
o Заява про нефінансування тероризму; 

o Засвідчення реципієнта; 

 заявники, концепції яких будуть ухвалені, мають подати детальні заявки українською та 
англійською мовами в паперовій та в електронній формі;   

 програма допомагає відібраним заявникам у розробці плану маркування й брендингу, який 

є додатком до грантової угоди; 

 релігійні організації та організації, що представляють місцеві громади, мають рівні 
можливості одержання фінансування, як передбачено положеннями розділу 302.3.28 

Вдосконаленої системи директив (ADS)  за винятком релігійних організацій, що 

переслідують дискримінаційні та релігійні цілі, та випадків, коли основна мета, що 
досягається за рахунок гранту, має релігійний характер; 

 для будь-яких грантів на суму, що дорівнює чи перевищує еквівалент 25 000 дол. США, 

одержувачі зобов’язані повідомити свій номер в Універсальній системі нумерації даних 
(DUNS) одразу після ухвалення рішення про надання гранту. Якщо заявник вже має номер 

DUNS, він вказує його у заявці. Програма USAID «Нове правосуддя» надає заявникам 

допомогу в одержанні номеру DUNS. Номер DUNS можна одержати в режимі он-лайн за 
адресою: http://fedgov.dnb.com/webform/pages/ccrsearch.jsp . 

http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp
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Програма USAID «Нове правосуддя» запрошує до участі в конкурсі всі організації, що 

відповідають зазначеним вище критеріям відбору. 

ІІІБ. Організації, які не мають права на одержання грантів 

Програма USAID «Нове правосуддя» не надає гранти: 

 організаціям, які не зареєстровані офіційно; 

 державним установам та організаціям державної форми власності; 

 будь-яким організаціям, які, як було з’ясовано, в минулому використовували кошти USAID 

не за призначенням (якщо тільки посадовцем USAID, відповідальним за укладання 
контрактів, не прийнято інше рішення); 

 політичним партіям, групам, інституціям або їхнім філіями чи пов’язаним особам; 

 організаціям, які додержуються антидемократичної політики або проводять незаконну 
діяльність; 

 організаціям, діяльність яких має дискримінаційні чи релігійні цілі, та якщо основна мета, 
що досягається за рахунок гранту, носить релігійний характер; 

 будь-яким суб’єктам, включеним до будь-яких переліків заборонених осіб чи організацій, 
складених USAID; 

 будь-яким суб’єктам, які в Системі управління контрактами/грантами (System of Award 
Management (SAM) – www.sam.gov) мають статус таких, з якими заборонено укладати 

договори субконтрактів/грантів; 

 організаціям, які відмовляються підписувати всі обов’язкові до підписання заяви та 
засвідчення. 

Розділ ІV.  Заявки та порядок подання заявок 

ІVА. Інструкції заявникам 

Заявники зобов’язані запропонувати стратегію впровадження описаної вище програми і при цьому 
запровадити інновації з урахуванням організаційної спроможності організації-заявника. 

IVБ. Подання заявок 

Конкурсний відбір одержувачів грантів здійснюється у два етапи. На першому етапі заявники 
подають концепцію реалізації грантового проекту. Концепції (форма концепції міститься в 

додатку А) оцінюються за критеріями, вказаними в розділі V нижче.  Заявники, чиї концепції 

задовольняють або перевищують ці критерії, допускаються до наступного етапу, на якому вони 
подаються повну заявку. Концепції розглядаються у міру їх надходження. 

Додаток А  інструкції містить форму для підготовки концепції грантового проекту. Заявники 

складають і подають свої технічні пропозиції та бюджети у встановлених форматах згідно з 

наведеними у цьому додатку інструкціями. 

Усі витрати на провадження діяльності, що фінансується з коштів гранту, не повинні 

перевищувати звичайні витрати заявника на провадження операційної діяльності і мають 

відповідати його задокументованим політикам і процедурам. Заявники, в яких відсутні засвідчені 
аудитором норми непрямих витрат, мають право включати в бюджет проекту прямі 

адміністративні та управлінські витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені на діяльність, 

що фінансується з коштів гранту. 

http://www.sam.gov/


Стор. 9 з 11 GRAN.FT.025, Rev.005, 5/9/2016 
  FO.FOGM.FT.005 

Заявка підписується уповноваженою особою заявника. 

ІVВ. Самооцінка заявника 

Стосовно всіх заявників, відібраних для надання грантів, Програма USAID «Нове правосуддя» 
виконує попереднє оцінювання ризиків щоб пересвідчитись, що відібрана організація задовольняє 

мінімальні вимоги до наявності в неї управлінського потенціалу, необхідного для належного 

використання коштів, наданих урядом США. Самооцінка заявника є першим кроком процесу 
попереднього оцінювання ризиків. Форма для самооцінки заявника міститься в додатку Б. 

ІVГ. Витрати, які не покриваються грантами 

З грантів, що надаються Програмою «Нове правосуддя», не покриваються витрати на: 

 будівельні та будь-які інші роботи, пов’язані з інфраструктурою; 

 проведення урочистих церемоній, вечірок, святкувань та "представницькі" витрати; 

 закупівлю заборонених товарів, як-то: сільськогосподарські товари, автотранспортні 
засоби включно з мотоциклами, фармацевтичні засоби, пестициди, медичне обладнання, 

контрацептиви, вживане обладнання; закупівлю товарів без попереднього погодження з 
Програмою USAID «Нове правосуддя»; закупівлю товарів, заборонених правилами 

USAID, у тому числі обладнання для проведення абортів та пов’язаних з ними послуг, 

предметів розкоші тощо, але не обмежуючись тільки ними; 

 придбання алкогольних напоїв; 

 закупівлю товарів чи послуг, придбання яких є обмеженим чи забороненим згідно з 
встановленими USAID переліками країн походження (Бірма (М’янма), Куба, Іран, Північна 

Корея, (Північний) Судан, Сирія); 

 будь-які закупівлі чи діяльність, що вже була здійснена в минулому; 

 закупівлі чи діяльність, що не є необхідними для досягнення цілей, на які надаються 

гранти, як це визначено Програмою «Нове правосуддя»; 

 виконання зобов’язань та/або сплату боргів, пені, штрафів, що виникли в одержувача 
гранту до укладання угоди; 

 формування трастових фондів. 

ІVД.  Заповнення і подання заявки на участь у конкурсі 

Концепція реалізації грантового проекту подається українською мовою обсягом не більше 5 

сторінок. У разі схвалення концепції Програмою  USAID «Нове правосуддя» заявники успішних 
концепцій подають повні заявки українською та англійською мовами на другий етап оцінювання. 

Заявка на перший етап представляє собою пакет таких документів: 

 Заповнена форма концепції реалізації грантового проекту (див. додаток А). 

 Заповнена форма для самооцінки заявника (див. додаток Б). 

 Обов’язкові засвідчення з датою і підписом уповноваженої особи (див. додаток В): 

 Заява «Заборона надання федеральної допомоги  юридичним особам, які вимагають 

від своїх працівників підписання внутрішніх угод або заяв про конфіденційність» 

(квітень 2015 р.). 

 Заява про нефінансування тероризму. 

 Засвідчення реципієнта. 

 Супровідні документи: 

 ксерокопія свідоцтва про реєстрацію організації або копія виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  
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 ксерокопія статуту організації; 

Заявник подає концепцію реалізації грантового проекту у друкованому та електронному 

форматі. 

Чотири екземпляри концепції у друкованому форматі подаються до Програми USAID «Нове 
правосуддя» за вказаною нижче адресою із зазначенням номеру Річної грантової програми (№ 

APS-NJ-2017-01). Форма для самооцінки заявника, засвічення та супровідні документи подаються 

лише в одному друкованому примірнику. 

Проект USAID «Нове правосуддя» 

вул. Івана Франка, 36 

3-й поверх, офіс №3 

м. Київ, 01030, Україна 
Адреса електронної пошти: saf@new-justice.com 

Заявка в електронній формі надсилається за адресою електронної пошти saf@new-justice.com із 

зазначенням номеру Грантової Програми (№ APS-NJ-2017-01) у полі "тема". 

Прийом концепцій грантових проектів для розгляду на першому засіданні відбіркового комітету 

завершується 28 березня 2017 року о 18:00 за київським часом.  

Програма USAID «Нове правосуддя» буде приймати до розгляду концепції до 25 вересня 2017 

року 18:00 за київським часом або до вичерпання виділених коштів. Концепції розглядаються в 
середньому раз на місяць. Пропозиції, одержані після зазначеного терміну, та пропозиції, що не 

задовольняють встановлені вимоги, не розглядаються. 

Всі запитання стосовно Річної грантової програми надсилайте, будь ласка, електронною поштою 
на адресу saf@new-justice.com. Програма USAID «Нове правосуддя» надає роз’яснення, необхідні 

для розуміння заявниками порядку проведення конкурсу.  

Розділ V.  Критерії оцінювання та відбору заявок 

Як згадувалося вище, конкурсний відбір заявок здійснюється у два етапи. 

 На першому етапі заявники подають концепцію реалізації грантового проекту. 

 У разі схвалення концепції, заявнику пропонується подати більш детальну, повну заявку. 

Усі концепції та заявки розглядаються й оцінюються відповідальними технічними спеціалістами 

Програми. Потім їхні рекомендації можуть бути проаналізовані більшою за чисельністю групою 

фахівців. Концепції грантових проектів оцінюються за такими критеріями: 

 Чи задовольняє організація критерії права на одержання грантів? 

 Чи викладено у концепції досвід роботи організації у сфері діяльності, що 
фінансуватиметься з коштів гранту? 

 Чи відповідає запропонований проект цілями Програми USAID «Нове правосуддя», 
зазначеним в описі Річної грантової програми? 

 Чи сумірний обсяг фінансування (розмір гранту) з потенційним ефектом від реалізації 

запропонованого проекту? 

 Чи стануть результати впровадження проекту сталими? 

Критерії оцінювання повних заявок будуть повідомлені заявникам, відібраним для участі у 

другому етапі конкурсу.  
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Додатково до викладеного, Програма USAID «Нове правосуддя» аналізує відповідність 

запропонованого проекту вимогам щодо охорони довкілля, встановленим розділом 216 глави 22 

Кодексу федеральних правил США (22 CFR 216).  

Розділ VI.  Надання грантів та адміністративна інформація 

Розміри всіх грантів встановлюються (у тому числі шляхом переговорів), і всі гранти 

виплачуються в національній валюті України – гривні. Усі витрати, що покриваються з коштів 
гранту, мають бути дозволеними, прийнятними і такими, що можуть бути віднесені на відповідні 

статті бюджету. До кожної заявки на отримання гранту додається докладний і реалістичний 

бюджет згідно з описом у розділі IV. 

Оприлюднення цієї Річної грантової програми та надання допомоги у підготовці заявки не 
зобов’язує Програму USAID “Нове правосуддя» ані до надання гранту тому чи іншому заявнику, 

ані до відшкодування його витрат на підготовку і подання заявки.  

Програма USAID «Нове правосуддя» залишає за собою право прийняти чи відмовити у прийнятті 
будь-якої чи всіх одержаних заявок, а також вимагати від заявників надання додаткових 

роз’яснень. Про ухвалені стосовно їхніх заявок рішення заявники сповіщаються у письмовій 

формі. 

Додатки 

- Додаток A. Форма  концепції грантового проекту 

- Додаток Б. Форма для самооцінки заявника  

- Додаток В. Обов’язкові засвідчення  

 Заява «Заборона надання федеральної допомоги юридичним  особам, які вимагають від 

своїх працівників підписання внутрішніх угод або заяв про конфіденційність» (квітень 

2015 р.). 

 Заява про нефінансування тероризму. 

 Засвідчення реципієнта. 

- Додаток Г. Стандартні положення, що є обов’язковими до застосування: 

 Стандартні положення для американських і неамериканських неурядових організацій – 

одержувачів грантів фіксованого розміру; адреса в мережі Інтернет: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf 

 Стандартні положення для неамериканських неурядових організацій – одержувачів грантів 

всіх інших типів; адреса в мережі Інтернет: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf 
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