
 
 

Додаток 2 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ № 1-05/12/22 

від 05 грудня 2022 р. 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на надання послуг Молодших експертів_ок проекту "Громадянське суспільство для післявоєнного 

відновлення України та готовності до ЄС" за напрямами 

 

1. Основне завдання. 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ” (далі – ЛЗІ або Замовник) 

має намір відібрати Молодших експертів_ок проекту "Громадянське суспільство для післявоєнного 

відновлення України та готовності до ЄС", що фінансується Європейською Комісією, за трьома 

тематичними напрямами: 

a) реінтеграція біженців_ок та внутрішньо переміщених осіб та відновлення державного 

управління та місцевого самоврядування на звільнених територіях, що перебували під 

тимчасовою окупацією; 

b) вплив судового втручання на результати реформ; 

c) оцінка законодавчого впливу проектів нормативно-правових актів та їх відповідності 

європейському законодавству (acquis communautaire). 

Загальні функції Молодших експертів_ок полягатимуть у зборі даних та інформації згідно розроблених 

методологій, аналізі даних для підготовки драфтів досліджень, документів, методологій. Вони 

працюватимуть під управлінням відповідних Головних експертів_ок та Старшого аналітика ЛЗІ. 

Деталізовані функції Молодших експертів_ок за тематичними напрямами: 

за напрямом (a) “реінтеграція біженців та внутрішньо переміщених осіб та відновлення державного 

управління та місцевого самоврядування на звільнених територіях, що перебували під тимчасовою 

окупацією”: 

- збір інформації для підготовки проекту методології поглибленого інтерв'ювання біженців_ок; 

- пошук та узагальнення результатів вже проведених досліджень щодо проблематики біженців, 

моніторингів Міжнародної організації з міграції тощо; 

- опрацювання інформації та даних, наданих залученими ЛЗІ експерт(к)ами, збір додаткової 

інформації для підготовки проекту звіту щодо мотивацій біженців_ок до виїзду з України та 

повернення до неї; 

- підготовка інформації / даних до частин проекту методології моніторингу руху біженців_ок; 

- підготовка інформації / даних до проекту концепції державної політики повернення 

біженців_ок до України; 

- збір даних та інформації для проведення аналізу попереднього досвіду України щодо 

відновлення державного управління та місцевого самоврядування на звільнених територіях, 

що перебували під тимчасовою окупацією; 

- підбір актів чинного законодавства, що регулює питання відновлення державного управління 

та місцевого самоврядування на звільнених територіях, їх аналіз з точки зору необхідності 

внесення змін; 

- участь у процесі оцінки потреб державних органів та органів місцевого самоврядування за 

визначеними гуманітарними компонентами (як-то відновлення освітнього процесу, медичного 

забезпечення тощо), згідно з методологією; 

- підготовка текстових матеріалів для презентації результатів підготованих в рамках напряму 

аналітичних документів зацікавленим сторонам; 

- виконання інших завдань, пов’язаних з викладеними вище, або похідних від них; 

за напрямом (b) “вплив судового втручання на результати реформ”: 

- формування попередньої вибірки справ, що демонструють судове втручання, згідно з 

методологією, для подальшого аналізу; 

- участь в аналізі вибраних справ згідно з методологією, підготовка інформації для проектів 

аналітичних матеріалів за результатами аналізу; 

- асистування у процесі інтерв’ювання представників_ць судової системи, органів виконавчої 

влади, неурядових організацій згідно з методологією/гайдом; 

- підготовка матеріалів до проекту звіту про результати експертних інтерв'ю; 



- пошук та підготовка інформації, даних для проекту рекомендацій щодо мінімізації ризиків 

судового впливу на результати реформ в Україні, в тому числі щодо змін державної політики, 

нормативно-правових актів; 

- підготовка текстових матеріалів для презентації результатів підготованих в рамках напряму 

аналітичних документів зацікавленим сторонам; 

- виконання інших завдань, пов’язаних з викладеними вище, або похідних від них; 

за напрямом (c) “оцінка законодавчого впливу проектів нормативно-правових актів та їх відповідності 

європейському законодавству (acquis communautaire)”: 

- підготовка матеріалів до проекту методології аналізу впливу НПА на регульовані ними 

відносини; 

- підготовка матеріалів для тренінгів для представників_ць парламентських комітетів та 

державних інституцій щодо аналізу впливу проектів НПА; 

- асистування Головному_ій експерту_ці під час проведення не менше як 5-ти тренінгових 

сесій; 

- збір та узагальнення відгуків від учасників_ць тренінгів; 

- виконання інших завдань, пов’язаних з викладеними вище, або похідних від них. 

Для реалізації основного завдання за кожним з трьох тематичних напрямів планується відібрати по 

одному_ій експерту_ці – надавачу_ці послуг, які найкраще відповідають вимогам, визначеним у 

розділі 4 Технічного завдання, та критеріям, визначеним тендерною документацією. 

Перелік послуг не є вичерпним та може доповнюватися додатковими похідними завданнями для 

реалізації основного завдання за домовленістю між Замовником та надавачем_кою послуг, зокрема 

шляхом укладення відповідних договорів. 

За кожним з трьох тематичних напрямів сформовано команди експертів_ок, і Молодші експерт(к)и 

надаватимуть послуги як частини цих команд. 

Розподіл та постановка конкретних завдань у рамках виконання завдання основного, у частині змісту, 

термінів та умов надання послуг тощо, здійснюватиметься Старшим аналітиком ЛЗІ, зокрема шляхом 

оформлення та надання відповідному_ій надавачеві_ці послуг деталізованих технічних завдань. 

Старший аналітик здійснюватиме також загальну координацію роботи експертних команд, надаватиме 

членам_киням експертних команд методологічну підтримку, оцінюватиме проміжні та фінальні 

результати досліджень та інших створюваних експертними командами продуктів з точки зору їх 

відповідності меті проекту та досягнення результативних показників проекту, необхідності 

доопрацювання тощо. 

 

2. Очікувані обсяг та строк надання послуг. 

У період з грудня 2022 р. по вересень 2023 р. включно залучені експерт(к)и надаватимуть послуги, 

передбачені у розділі 1 “Основне завдання”. 

Очікуваний початок надання послуг – грудень 2022 р. 

Орієнтовний загальний обсяг надання послуг: 

- за напрямом (а) – до 500 людино-годин упродовж періоду; 

- за напрямом (b) – до 600 людино-годин упродовж періоду; 

- за напрямом (с) – до 250 людино-годин упродовж періоду. 

 

3. Умови співпраці. 

Надавач_ка послуг працює незалежно і не є суб’єктом відносин “роботодавець-працівник”, 

партнером_кою, спільним підприємством чи агентом_кою ЛЗІ. Надавач_ка послуг самостійно несе 

відповідальність за декларування прибутків, несплату або несвоєчасну сплату та сплату податків і 

зборів відповідно до положень податкового законодавства України. 

 

4. Вимоги до надавачів_ок послуг. 

Надавач_ка послуг повинен_на: 

▪ мати право на здійснення діяльності, передбаченої цим Технічним завданням (КВЕД: 72.20); 

▪ бути зареєстрованим_ою як фізична особа-підприємець 3-ї групи; 



▪ відмінно володіти українською та англійською мовами; 

▪ мати розуміння та досвід застосування сучасних методів тематичних аналітичних досліджень та 

аналізу політики; 

▪ мати повну вищу освіту або завершену 3-4 річну бакалаврську програму (диплом бакалавра, 

спеціаліста або магістра) соціогуманітарного спрямування (політологія, соціологія, державне 

управління, міжнародні відносини, право (пріоритетні), однак можуть розглядатися й інші 

спеціальності; 

▪ розуміти та поділяти демократичні цінності, поважати права людини, сповідувати принципи рівності 

та недискримінації, відповідального ставлення до навколишнього середовища, суверенітету та 

територіальної цілісності України; 

▪ знання законодавства ЄС є перевагою. 

Потенційний_а надавач(ка) послуг повинен_на, разом із заявкою на участь у тендері, подати 

документи та резюме, що підтверджують його/її відповідність вказаним вище вимогам. 

5. Інші умови. 

Учасник_ця тендеру бере до уваги та погоджується з тим, що Замовник залишає за собою право 

вимагати від учасників_ць тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують 

відповідність окремих положень поданих ними документів вимогам та умовам Оголошення про 

проведення тендеру. 

Учасник_ця тендеру, надсилаючи документи для участі у ньому, підтверджує своє розуміння та згоду 

з тим, що Замовник може відхилити його/її тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших 

учасників_ць тендеру міститимуть більш вигідні умови, та що Замовник не обмежений у прийнятті 

будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами. 

Надіславши Заявку на участь у тендері, потенційні надавачі_ки послуг засвідчують, що вони не є 

юридичними особами, зареєстрованими на території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, 

окремих районів Донецької та Луганської областей та інших районів, визначених законодавством 

України тимчасово окупованими територіями України (далі – тимчасово окуповані території України), 

або юридичними особами, створеними внаслідок намагань російської федерації поширити своє 

законодавство на тимчасово окуповані території України, особами, які здійснюють свою діяльність з 

тимчасово окупованих територій України або особами, які на момент подання комерційної пропозиції 

проживають на вказаних територіях. 

Заявки мають бути підготовлені українською мовою та надіслані не пізніше 18 год. 00 хв. 14 грудня 

2022 р. включно, на електронну поштову скриньку oe@parliament.org.ua (з поміткою “Тендер 

Молодший експерт проекту ЄК за напрямом a/b/c”). 

Із загальною інформацією про проект "Громадянське суспільство для післявоєнного відновлення 

України та готовності до ЄС" можна ознайомитись за посиланням. 
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