ПРОГРАМА «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

РІЧНА ГРАНТОВА ПРОГРАМА № APS-NJ-2018-02

Дата опублікування: 28 березня 2018 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» або Програма USAID «Нове правосуддя»), 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 впроваджуватися не більше 7 місяців. 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.
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 грантового проекту
- Додаток Б. Форма для самооцінки заявника
- Додаток B. Обов’язкові засвідчення
• Заява «Заборона надання федеральної допомоги юридичним особам, які вимагають від
своїх працівників підписання внутрішніх угод або заяв про конфіденційність»
• Засвідчення реципієнта.
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• Заява про нефінансування тероризму.
- 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

Розділ I. Опис річної грантової програми
Загальна мета річної грантової програми

IA.

Програма USAID «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 цілей:
• 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 людини.
Проекти, що фінансуються з грантових коштів, можуть спрямовуватися на виконання таких
завдань (втім наведений нижче перелік не є вичерпним):
•
•
•
•
•
•
•
•

Завершити процес люстрації та переатестації з дотриманням належних процедур та поваги
до прав людини стосовно люстрованих суддів та працівників апаратів судів.
Збільшити інформування антикорупційних органів громадянами про корупційні дії та
випадки.
Провести аналіз та надати рекомендації щодо удосконалення нормативної бази виконання
судових рішень.
Забезпечити судових виконавців необхідними системами, засобами для того, щоб
належним чином вести справи і дбати про активи, які перебувають під їхнім наглядом.
Сприяти позитивному впливу судової системи на Парламент та виконавчу владу в процесі
розробки та прийняття законодавства, що регулює питання статусу суддів і судоустрою,
включаючи питання бюджету судової влади.
Сприяти прийняттю законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на
запровадження змін до Конституції в частині забезпечення незалежності суддів з
урахуванням консультацій із громадянським суспільством.
Підвищити обізнаність громадян про судову реформу та запобігання корупції.
Надати підтримку органам судового адміністрування у забезпеченні системності та
скоординованості їхньої роботи.
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•

Сприяти використанню систем ІТ та електронного судочинства для більш швидкого
проходження справ, підвищення ефективності діловодства та доступності послуг суду.
Надати підтримку у забезпеченні ефективної та своєчасної роботи суду.
Сприяти підвищенню професійної компетенції та кваліфікації суддів та працівників
апарату суду.
Підвищити професійній рівень та компетенції судових адміністраторів з ключових
напрямків управління.
Сприяти спроможності Національної школи суддів України у розробці навчальних
програм та підготовки викладачів.
Сприяти ширшому застосуванню альтернативних способів вирішення спорів включно з
медіацією.
Підвищити роль суддів, працівників апаратів судів, адвокатів та громадян у суддівському
врядуванні.
Сприяти впровадженню стандартів діяльності судді для застосування при проведенні
тестування, перевірки, призначенні на посаду, оцінюванні професійної діяльності,
переведенні, просуванні по службі, притягненні до дисциплінарної відповідальності та в
процесі люстрації.
Посилити інформування повноважних органів про випадки корупції, неетичної або
протиправної поведінки суддями, працівниками судів, адвокатами та громадянами.
Сприяти впровадженню механізмів дотримання суддівської етики.
Сприяти активній участі громадян у моніторингу та здійсненні процесу судової реформи
на місцевому та загальнонаціональному рівнях.
Підвищити обізнаність громадян щодо відкритості судового розгляду (за винятком певних
обмежень, встановлених законом) та прозорості судової влади в контексті рішень, які
приймаються в рамках суддівського врядування.
Підвищити доступ громадян до судових засідань та засідань суддівського врядування
через безпосереднє відвідування, онлайн-, теле-, радіо-трансляцій або через доступ до
архівних записів та документів.
Покращити комунікацію судової влади з громадськістю та ЗМІ.
Сприяти більшому захисту жертв сексуального та гендерно зумовленого насильства, дітей
та інших вразливих жертв і свідків.
Підвищити рівень обізнаності суддів, працівників апаратів судів та адвокатів про права
людей з інвалідністю, постраждалих від сексуального або ґендерно обумовленого
насильства, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та представників інших вразливих
верств населення.
Підвищити обізнаність суддів, працівників апаратів судів та адвокатів стосовно прав
людини та гуманітарного права, способів реалізації таких прав, а також стосовно ролі
суддів в захисті прав людини.
Сприяти збільшенню кількості вирішених судових справ, пов’язаних із захистом прав
людини та гуманітарним правом.
Посилити взаємодію та перенаправлення між суддями, працівниками апарату, адвокатами,
соціальними працівниками, медичними фахівцями, поліцією, а також представниками
громадянського суспільства.
Сприяти захисту прав людини судами шляхом моніторингу діяльності виконавчої та
судової влади, а також центрів надання правової допомоги громадськими організаціями та
коаліціями.
Підтримати судову владу у налагодженні співпраці з Уповноваженим з прав людини та
іншими ключовими установами захисту прав людини з метою підвищення рівня захисту
прав людини та реалізації норм гуманітарного права через суди.
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Підтримати розробку і затвердження національної стратегії реформування юридичної
освіти і стандартів юридичної освіти та освітньої діяльності Міністерством освіти і науки з
урахуванням рекомендацій Міністерства юстиції та ключових зацікавлених сторін,
включаючи представників правничої професії та громадянського суспільства.
Підвищити обізнаність представників адміністрації, викладачів та студентів закладів
юридичної освіти про національну стратегію і стандарти юридичної освіти та освітньої
діяльності.
Підтримати заклади юридичної освіти у перегляді їх політик, процедур та освітніх практик
у відповідності до національних стандартів юридичної освіти та освітньої діяльності.
Підтримати розробку та затвердження стандартів освітньої діяльності закладів юридичної
освіти з метою підвищення конкуренції між ними.
Підтримати розробку та затвердження закладами юридичної освіти політик і процедур з
впровадження комплексної системи забезпечення якості освіти на основі міжнародних
стандартів та порівняння кращих практик.
Підвищити рівень навичок та знань представників адміністрації, професорськовикладацького складу та студентського самоврядування стосовно характеру, обсягу та
функціонування системи забезпечення якості.
Підтримати впровадження ефективних і орієнтованих на практику методів викладання,
спрямованих на формування прикладних професійних навичок, та включення їх до
навчальних програм закладів юридичної освіти.
Підвищити ефективність навчального плану з метою ефективної підготовки студентівправників до правничої кар’єри в судівництві та інших правничих професіях.
Підтримати впровадження незалежних зовнішніх іспитів для абітурієнтів та випускників
закладів юридичної освіти.
Загальна інформація

Програма USAID «Нове правосуддя» впроваджується з жовтня 2016 р. впродовж 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.

Опис грантової програми

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

Розробити та впровадити просвітницькі компанії щодо ефективного повідомлення про
корупційні прояви у судовій владі серед відвідувачів суду та відвідувачів інших інституцій
сектору юстиції.
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Сприяти суддівській незалежності та належному запровадженню принципу розподілу гілок
влади, а також функціонуванню системи стримувачів та противаг у відносинах трьох гілок
влади.
Проводити обговорення, форуми та інші публічні заходи для обговорення питань судової
реформи з особливою увагою до питання суддівської незалежності.
Покращувати розуміння громадськістю ключових міжнародних стандартів у сфері
судочинства.
Сприяти розбудові організаційної спроможності органів судового адміністрування,
включаючи професійні об’єднання суддів та працівників суду, та встановленню співпраці
між ними.
Підтримати розбудову організаційної спроможності органів судового адміністрування та
сприяння встановленню їх співпраці з професійні об’єднаннями суддів та працівників
суду.
Підтримати запровадження електронних систем в роботу судів.
Провести моніторинг причин затримок в судових провадженнях.
Оцінити виклики, які пов'язані із здійсненням медіації та розробити рекомендації щодо
просування альтернативних способів вирішення спорів (АВС) в Україні.
Підтримати професійні асоціації та фахівців практиків у сфері альтернативних способів
вирішення спорів (АВС) для розробки спільного бачення та підходу до подальшої
реалізації АВС в Україні.
Підготувати рекомендації щодо поширення присудової медіації й провести на
регіональному рівні обговорення механізмів потенційної співпраці у впроваджені
присудової медіації із залученням суддів і медіаторів.
Сприяти налагодженню діалогу між працівниками апарату суду та керівництвом судової
влади у прийнятті важливих рішень щодо повсякденної роботи судів шляхом розвитку
співпраці з професійними асоціаціями.
Оцінити застосування нормативних актів, що регулюють проведення добору на посади
суддів, та розробити рекомендацій для забезпечення об’єктивних, справедливих та
заснованих на якостях процедур.
Здійснити моніторинг ефективності механізмів інформування повноважних органів про
корупцію в судах.
Здійснити моніторинг рішень про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
та механізмів дотримання суддівської етики.
Сприяти застосуванню Системи оцінювання роботи суду (СОРС) судами України, що
включає опитування учасників судових проваджень щодо їхньої задоволеності роботою
суду, опитування суддів та працівників апарату, а також аналіз судової статистики. СОРС
та методичний посібник до її застосування доступні на сайті Ради суддів України за
посиланням http://rsu.gov.ua/ua/documents
Розробити та впровадити разом з Вищою радою правосуддя, Радою суддів України і
Державною судовою адміністрацією України публічну просвітницьку кампанію для
підвищення обізнаності громадськості в питаннях правосуддя та послуг, які надаються
судами.
Надати підтримку Вищій раді правосуддя в розробці та впровадженні публічної
просвітницької кампанії щодо її нової ролі, структури та повноважень.
Надати підтримку Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в розробці та
впровадженні публічної просвітницької кампанії щодо її повноважень в питаннях
формування суддівського корпусу і кваліфікаційного оцінювання суддів.
Надати підтримку Національній школі суддів в розробці навчального курсу для суддів та
працівників апаратів судів з питань застосування Резолюції Ради безпеки ООН № 1325,
доступу до правосуддя жертв та свідків сексуального та гендерно зумовленого насильства.
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Підвищити рівень обізнаності суддів, працівників апаратів судів та адвокатів про права
уразливих категорій населення.
Підвищити рівень обізнаності суддів, працівників апаратів судів та адвокатів про права
людини та гуманітарне право, як втілювати ці права, а також про роль судів у дотриманні
прав людини.
Провести навчання для адвокатів системи безоплатної правової допомоги щодо
ювенальної юстиції.
Розробити інноваційні програми з метою покращення доступу до правосуддя.
Посилити мережи перенаправлення між суддями, працівниками апарату, адвокатами,
соціальними працівниками, медичними фахівцями, поліцією, а також представниками
громадянського суспільства з метою покращення стану захисту прав представників
вразливих верств населення
Здійснити моніторинг порушення прав людини та сприяти підвищенню правової
обізнаності постраждалим від конфлікту.
Підвищити обізнаність суддів та представників громадянського суспільства щодо
інституту amicus curie та адвокатувати за його розвиток в Україні
Сприяти покращенню практик та процедур захисту прав людини у зв'язку з конфліктом.
Впровадити просвітницькі компанії та тренінги щодо підвищення рівня обізнаності суддів,
працівників апаратів судів та адвокатів про права людей з інвалідністю, постраждалих від
сексуального або ґендерно обумовленого насильства, внутрішньо переміщених осіб,
ветеранів та представників інших вразливих верств населення.
Сприяти законодавчим змінам щодо покращення доступу людей з інвалідністю до
правосуддя.
Підтримати діяльність 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.
Покращати співпрацю та забезпечення безперервної у часі й орієнтованої на результат
інформаційної взаємодії закладів вищої юридичної освіти, взаємодії закладів вищої
юридичної освіти з професійними об’єднаннями правників задля створення Асоціації
закладів вищої юридичної освіти, консультативних Рад зовнішніх радників для
забезпечення високої якості підготовки правників, просування ідеї незалежної громадської
акредитації закладів вищої юридичної освіти, рейтингування закладів вищої юридичної
освіти та/або напрацювання стандартів юридичної освіти на основі стандартів професії
правника.
Підтримати впровадження програми навчання для представників адміністрації, викладачів
і студентів закладів вищої юридичної освіти по застосуванню Стандартів та рекомендацій
щодо забезпечення якості освіти у Європейському просторі вищої освіти.
Підтримати діяльність урядових установ по комунікації реформи юридичної освіти
зацікавленим сторонам та широкій громадськості.

Програма USAID «Нове правосуддя» припускає, що деякі одержувачі грантів можуть потребувати
технічної допомоги у підвищенні ефективності діяльності, 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
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надаються неамериканським організаціям, мають відповідати вказівкам у главі 303 Вдосконаленої
системи директив «Гранти та угоди про співпрацю з неурядовими організаціями» (ADS Chapter
303), а також задовольняти вимоги Стандартних положень USAID (див. додатки) та порядку
надання грантів Програми USAID «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: 2 CFR 200 Uniform

Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards,
Subpart E
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 30 грантів на загальну суму близько
18 000 000.00 грн. (вісімнадцять мільйонів 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.
Очікується, що проект, що фінансується з коштів гранту, може розпочатися з червня 2018 р. або
пізніше, в залежності від терміну розгляду, переговорів, та ухвалення повної заявки, а його
тривалість не може перевищувати 7 місяців. Тип гранту буде визначено під час процесу
переговорів.
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;
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якщо організація-заявник бажає одержати гранти на досягнення більш, ніж одного
завдання річної грантової програми, вона має подавати окремі заявки по кожному
завданню;
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»;
o Засвідчення реципієнта;
o Заява про нефінансування тероризму;
заявники, концепції яких будуть ухвалені, мають подати детальні заявки українською та
англійською мовами в паперовій та в електронній формі;
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 .
Програма допоможе відібраним заявникам у розробці плану маркування й брендингу, який
буде додатком до грантової угоди;

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);
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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.
Концепція 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.
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ІVГ. Витрати, які не покриваються грантами
З грантів, що надаються Програмою USAID «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 Куба, Іран, Північна Корея, 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 USAID «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»
 Засвідчення реципієнта.
 Заява про нефінансування тероризму.
• Супровідні документи:
 ксерокопія свідоцтва про реєстрацію організації або копія виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 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-2018-02). Форма для самооцінки заявника, засвічення та супровідні документи подаються
лише в одному друкованому примірнику.
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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-2018-02) у полі "тема".
Програма USAID «Нове правосуддя» буде приймати до розгляду концепції до 27 березня 2019
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 відбірковим комітетом, який складається з
технічних спеціалістів Програми. Їхні рекомендації можуть бути проаналізовані більшою за
чисельністю групою фахівців. Концепції грантових проектів оцінюються за такими критеріями:
• Чи задовольняє організація критерії відбору та вимоги до одержувачів грантів?
• Чи викладено у концепції досвід роботи організації у сфері діяльності, що
фінансуватиметься з коштів гранту?
• Чи відповідає запропонований проект завданням Програми USAID «Нове правосуддя»,
зазначеним в описі річної грантової програми?
• Чи сумірний обсяг фінансування (розмір гранту) з потенційним впливом від реалізації
запропонованого грантового проекту?
• Чи є потреба суспільства в діяльності та результатах даного проекту?
Критерії оцінювання повних заявок будуть повідомлені заявникам, відібраним для участі у
другому етапі конкурсу.
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
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статті бюджету. До кожної повної 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»
• Засвідчення реципієнта.
• Заява про нефінансування тероризму.
- 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

Page 12 of 12

GlobalQMS ID:451.6, 07 December 2017

