
 
 
 
 

Оголошення конкурсу  
щодо експертних послуг спеціаліста відділу інституційної підтримки  

Програми «U-LEAD з Європою», що фінансується Європейським Союзом, 
на підтримку реформи децентралізації в Україні  

 
 
Місце розташування: Київ  
Термін співпраці: вересень  2019 – 1 лютого 2020 року 
Умови співпраці: часткова зайнятість в рамках 40 робочих днів  
 
 

Про SKL International 
SKL International є дочірньою компанією Шведської асоціації місцевих влад і регіонів (SALAR), яка 
представляє всі 290 муніципалітетів і 20 окружних рад Швеції. SKLI – провідна консалтингова 
компанія, що підтримує місцеву демократію та належне управління в країнах, що розвиваються та 
країнах з перехідною економікою. Наша професійна компетенція охоплює такі сфери як розвиток 
потенціалу щодо муніципального управління та надання послуг; місцевий та регіональний розвиток; 
політики щодо децентралізації; підтримка асоціацій місцевого самоврядування; та європейська 
інтеграція. Географічно проекти SKL International охоплюють країни в Центральній та Східній Європі, 
а також в Африці та Азії.  
 

Опис контексту завдання 
Програма «U-LEAD з Європою» є спільною ініціативою декількох донорів Європейського Союзу та 
держав-членів ЄС, а саме Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Програма спрямована на 
підтримку реформи децентралізації в Україні та сприяє створенню багаторівневого управління, яке є 
прозорим, підзвітним та може реагувати на потреби населення України.  

Програма має два основних завдання: 
Зміцнення потенціалу основних зацікавлених сторін на національному, регіональному та місцевому 
рівнях для впровадження регіональної політики та реформ децентралізації (GIZ). Сюди входить 
вертикальне та горизонтальне координування та розвиток потенціалу на всіх урядових рівнях по всій 
Україні. 

Уповноваження об’єднаних громад на надання високоякісних адміністративних послуг громадянам з 
метою сприяння впровадженню поточної реформи децентралізації в Україні (Sida). З цією метою 
агентство Sida залучило SKL International, яка працювала в 26 пілотних громадах для створення різних 
типів ЦНАП (2017-2018 рр.) Протягом Фази впровадження (2018-2020 рр.) Sida має на меті підтримати 
600 Центрів надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг громадянам 
України: 

Роль SKL International протягом Фази впровадження складається з таких сфер діяльності: 
- Забезпечення якості та актуальності Пакету підтримки для створення ЦНАП (розробленого протягом 
Початкової фази); 
- Пояснення ролі ЦНАП в процесі децентралізації; 
- Рекомендації щодо створення політик та підтримка надання адміністративних послуг в Україні; 
- Підтримка обміну досвідом серед об’єднаних громад, які створили ЦНАП;  
- Відбір учасників Програми для створення або модернізації ЦНАП (об’єднанні громади та невеликі 
міста) в чотири раунди; 
 



 
 
- Розроблення Технічних завдань для близько 600 громад щодо створення або модернізації добре 
функціонуючих ЦНАП. 

 

Організаційна структура  
Команда в Україні складається з близько тридцяти консультантів, які працюють на довгостроковій 
основі, та займаються питаннями експертної оцінки політик, логістичної підтримки, методологічної 
підтримки, відбору учасників програми та підготовки технічних завдань для cтворення та 
модернізації ЦНАП. 
 
Завдання 
Проводити первинну вичитку та опрацьовувати різноманітні методологічні матеріали (посібники) 
від постійних та короткострокових експертів на предмет їхньої відповідності визначеної структури та 
логічності викладу на теми, що стосуються створення та роботи належних ЦНАП: інституційного 
створення ЦНАП, гендерної та антикорупційної політики, сталого розвитку, архітектури та дизайну, 
тощо.  
 
 

Очікувані результати  
 

• Забезпечити первинну вичитку та перевірку відповідності якості змісту посібників та та інших 
методологічних матеріалів від старших та короткострокових експертів 

• Самостійно та у співпраці з іншими відділами та експертами Програми ефективно 
ідентифікувати потреби знань проекту, визначення найкращих практик, аналіз 
міжсекторальних знань, тощо та вносити пропозиції щодо доповнення ними методологічні 
матеріали Програми; 

• Розробляти контент плани для нових посібників «Пакету підтримки» Програми на основі 
визначених потреб координатором інституційної підтримки 

• Надавати допомогу для підготовки публічних заходів та презентацій від відділу інституційної 
підтримки 

• За потреби підтримувати процес тестування, впровадження та апробації методологічних 
посібників та рекомендацій  

 

Звітування 
Експерт звітує та надає результати роботи (опрацьовані методологічні матеріали, частини 
посібників, тощо) у рамках визначених термінів координатору відділу інституційної підтримки та 
керівництву команди у Стокгольмі.  
Експерт працює на основі гнучкого графіку, в рамках визначених контрактом днів, з мінімальною 
присутністю в офісі один день на тиждень. За необхідності експерт має особисто відвідувати зустрічі 
та обговорення, що стосуються тематики інституційного розвитку в офісі.  
 

Необхідні навички та досвід 
• Закінчена вища освіта у галузі політології, соціології, журналістики або суміжних 

гуманітарних наук 

• Практичний досвід роботи у сфері розробки фундаментальний публікацій, посібників, звітів, 
стратегічних документів, копірайтингу на тематику політично-суспільного розвитку 

• Добре розвинені аналітичні та комунікаційні здібності  

• Бездоганні навики розробки та створення контенту  

• Попередній досвід роботи в сфері у сфері публічного адміністрування, урядових або 
міжнародних організаціях вітається; 

• Розуміння контексту реформи децентралізації та реорганізації системи надання 
адміністративних послуг у громадах України буде додатковою перевагою   

• Вільне володіння українською та російською мовами 



 
 

• Володіння англійською мовою вище середнього рівня  
 

 
Умови та логістика 
Робота передбачає гнучкий графік в рамках визначеної кількості днів за контрактом. Відпрацювання 
днів здійснюється у залежності від обсягу завдань та навантаження.  
Між SKL International та експертом проекту буде підписано угоду про надання консультаційних 
послуг. Усі умови буде детально викладено в угоді.  
Керівним документом у роботі експерта є Кодекс ділової етики SKLI, який є невід’ємною частиною 
договору. 
Оплата буде здійснюватися за фактично відпрацьовані дні.  
Зверніть увагу на те, що ця позиція не є трудовою діяльністю за наймом, отже, відібраний кандидат 
матиме  статус консультанта та самостійно відповідатиме за сплату всіх відповідних податків та 
страховок.  
 

Оцінка відгуків на оголошення та відбір  

Зацікавлені кандидати повинні надіслати пропозиції, що складаються із зазначених нижче документів, 

до SKL International не пізніше 17.00 години 31 серпня 2019 року На електронну пошту: 

ulead@sklinternational.se 
a) Коротке обґрунтування відповідності кандидата вимогам цієї посади (не більше однієї 

сторінки формату A4). 
b) Актуальне резюме із зазначенням відповідного досвіду та кваліфікацій. 
c) Зазначення того, коли кандидат зможе приступити до виконання обов’язків. 

 
Відбір на посаду експерта буде проходити на основі компетенцій спеціаліста та його відповідності 
зазначеним вище критеріям. 

 

Це Оголошення конкурсу на посаду опубліковане 21 серпня 2019 р. Проведення інтерв’ю з 

кандидатами планується проводити особисто або через Skype в період з 02 по 5 вересня_ _ 2019 р. 

 

 

Індивідуальний підхід та рівні можливості 
SKL International застосовує індивідуальний підхід та поважає права людини у всіх сферах своєї 
діяльності. Будь-яка дискримінація, в т.ч. за статтю, релігійними поглядами, сексуальною орієнтацію, 
етнічними або культурними ознаками неприйнятні. Співробітники повинні поважати рівні права осіб 
та прагнути створити атмосферу, в якій відмінності людей приймають та цінують. 
 
Жінкам та чоловікам, залученим до операційної діяльності SKL International, необхідно надати рівні 
права та можливості для розвитку.  SKL International підтримує робочі умови, які дозволяють 
співробітникам поєднувати роботу та сімейні обов’язки.  
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