
ЗАПРОШЕННЯ 

до участі у конкурсі на посаду 
Консультанта для Молодіжних хабів у Харківській області 

 

Шановні колеги! 

В межах проекту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО)», що реалізує Німецьке Товариство міжнародного співробітництва 

(GIZ), БО «ХБФ «Благо» впроваджує ініціативу “Молодіжні хаби – ключ до ефективного розвитку 

громад Харківської та Дніпропетровської областей” (див. Технічне завдання – Додаток 1). 

В рамках цієї ініціативи планується здійснення Менторської програми для Молодіжних ХАБів у 

Харківській області. У зв’язку з чим планується залучення 2-х фахівців для надання експертно-

консультаційних послуг  10 Молодіжним хабам Харківської області. 

 

Запрошуємо зацікавлених осіб взяти участь у конкурсі на послуги Консультанта Менторської 

програми для Молодіжних хабів у Харківській області. 

У разі зацікавленості в участі у конкурсі Ваші Пропозиції (комплект конкурсної документації) 

мають бути подані до 18:00 03.12.2018 року за наступною адресою: м. Харків, 61052, вул. Велика 

Панасівська, б. 7. 
 

Вимоги до конкурсної документації: 

Конкурсна документація має бути надана у 2-х окремих конвертах з написом на кожному 

конверті:  

1. Технічна пропозиція (ПІБ претендента) на конкурс на посаду Консультанта Менторської 

програми для Молодіжних хабів у Харківській області. 

2. Цінова пропозиція (ПІБ претендента) на конкурс на посаду Консультанта Менторської 

програми для Молодіжних хабів у Харківській області. 

 

1 конверт має містити: 

1. Технічну пропозицію (див. зразок - Додаток 2), яка: 

- має бути розроблена згідно до вимог Технічного завдання; 

- має бути написана українською мовою; 

- має містити контакти претендента (телефон, адреса для листування, електронна адреса); 

- має бути підписана та завірена печаткою ФОП (якщо є). 

2. Резюме претендента. 

3. Ксерокопії сертифікатів, дипломів, рекомендаційні листи та інші документи, що 

підтверджують кваліфікацію претендента. 

4. Копії реєстраційних документів ФОП (із зазначенням відповідних КВЕДів). 

 

2 конверт має містити: 

1. Цінову пропозицію (див. зразок - Додаток 3), яка: 

- має бути написана українською мовою; 

- має містити контакти претендента (телефон, адреса для листування, електронна адреса); 

- має містити умови оплати (деталі див. в Технічному завданні); 

- має містити загальну ціну та вартість одного робочого дня Консультанта з урахуванням 

гонорару за надані послуги, транспортні витрати, витрати на проживання і харчування під час надання 

послуг, податки та збори тощо; 

- має бути підписана та завірена печаткою ФОП (якщо є). 

 

Пропозиції, оформлені неналежним чином, з неповним комплектом документів або відправлені 

пізніше вказаного терміну, не будуть допущені до розгляду. 
 

Запитання щодо технічних або організаційних питань мають бути надіслані: 

1) ВИКЛЮЧНО письмово за наступною електронною адресою: blago.inf@gmail.com; 
2) не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати закінчення конкурсу; 

3) з посиланням на назву конкурсу в темі листа. 
 

БО «Харківський благодійний фонд «Благо» та GIZ зі своєї сторони гарантують конфіденційність 
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наданої в пропозиціях інформації. 

Підведення підсумків конкурсу 

Оцінювання конкурсних пропозицій скрадатиметься на 70% з оцінки технічних пропозицій та на 

30% з оцінки цінових пропозицій. 
 

Критерії оцінювання технічної пропозиції 

№ Критерій Вага 

критерію 

Розрахунок балів 

1 Наявність вищої освіти у відповідних галузях 

(наприклад, державне управління, соціальні або 

юридичні науки тощо). 

0,5 Бакалавр – 2; спеціаліст – 4; 

магістр – 6; кандидат наук (PhD) 

– 8; доктор наук (Dr.hab) - 10 

2 Кількість років професійної діяльності в Україні в 

галузі молодіжної політики (зокрема, робота в 

органах виконавчої влади, установах по роботі з 

молоддю, закладах вищої освіти тощо) та участь у 

роботі керівних органів молодіжних громадських 

організацій 

1,0 По 1 балу за кожен рік 

відповідного стажу, але не 

більше 10 балів 

3 Компетентність у питаннях формування і реалізації 

молодіжної політики, здійснення молодіжної роботи  

2,0 Максимум 10 балів 

4 Компетентність у сфері управління проектами 1,0 Максимум 10 балів 

5 Компетентність у питаннях діяльності недержавних 

організацій 

1,0 Максимум 10 балів 

6 Компетентність у питаннях проведення фокус-груп, 

здійснення SWOT-аналізу, моніторингу, оцінювання, 

стратегічного планування 

1,0 Максимум 10 балів 

7 Компетентність у питаннях неформальної освіти та 

громадянського виховання 

1,5 Максимум 10 балів 

8 Комунікативні, презентаційні навички та навички у 

сфері взаємодії з органами публічної влади 

1,0 Максимум 10 балів 

9 Знання регіональної специфіки 0,5 Максимум 10 балів 

10 Місце проживання / можливість тривалий час 

працювати безпосередньо в партнерських інституціях 

відповідної області 

0,5 Проживання не в сусідній з 

Харківською області – 1; 

Проживання в сусідній з 

Харківською області – 5; 

Проживання у Харківській / 

області - 10 

Максимальна кількість балів при оцінюванні технічної пропозиції – 100 балів. 

Якщо при оцінюванні технічної пропозиції претендент набрав менше 50 балів, то його цінова 

пропозиція розглядатися не буде. 

Умови співпраці 

Оплата здійснюється по факту виконаних робіт за фактично надані послуги на основі підписаного 

Договору та оригіналів рахунків; 

Всі розрахунки здійснюються виключно у національній валюті України (гривні) шляхом 

банківського переказу на поточний рахунок ФОП - постачальника послуг. 

Технічні, фінансові та інші умови проведення конкурсу не являються публічною пропозицією 

заключення договору. 

БО «Харківський благодійний фонд «Благо» залишає за собою право не розголошувати жодних 

подробиць оцінювання пропозицій. 

БО «Харківський благодійний фонд «Благо» має право прийняти або відхилити будь-яку 

пропозицію або анулювати тендер в будь-який час до заключення договору з постачальником і не несе 

за це відповідність. 

 

ДОДАТКИ ДО ЗАПРОШЕННЯ: 

№1. Технічне завдання (ToR) українською мовою 

№2. Форма технічної пропозиції 
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№3. Форма цінової пропозиції 


