
 
 

Проект «Підтримка організацій громадянського суспільства в Україні» 

"Програмний фонд відновлення та реконструкції" 

Запитання й відповіді щодо грантового конкурсу  

 

П1: Поясніть, будь ласка, які види діяльності фінансуються в рамках цього грантового конкурсу? 

В1: Цей грантовий конкурс розглядатиме заявки на фінансування проєктів, які будуть направлені на 

відновлення та реконструкцію України, особливо на місцевому рівні з використанням підходу 

гендерної рівності та соціального залучення (GESI). Для отримання додаткової інформації дивіться 

запитання 2 і запитання 23. 

П2: Як подати заявку? 

В2: Перейдіть, будь ласка, за посиланням до XXX та зареєструйтесь, слідуючи інструкції на порталі. 

Для реєстрації можна використовувати будь-який браузер. 

П3: Поясніть, будь ласка, визначення відновлення та реконструкції? 

В3: Відновлення - це термінова діяльність, яка підтримає вашу організацію з короткостроковими 

потребами. Наприклад, це може бути підтримка переміщення людей з обмеженими можливостями 

до тимчасового притулку/об’єкта або забезпечення. 

Реконструкція – діяльність на довгострокову перспективу, яка дозволить створити кращі умови для 

вразливих і маргіналізованих груп у розбудові соціальної згуртованості та інтеграції їх в ініціативи 

реконструкції на місцевому рівні. Приклади такої діяльності можуть бути наступні: підтримка щодо 

розширення економічних можливостей жінок, адвокаційні зусилля з місцевою владою, відкриття 

молодіжних центрів та закладів для людей з інвалідністю, підтримка у створенні робочих місць для 

людей з інвалідністю, захист та підтримка національних меншин таких як Роми, підтримка прав 

ЛГБТКІ+ спільноти, робота з місцевою владою для забезпечення потреб становлення нових інститутів, 

підтримка демократичних процесів на місцях. 

П4: Чи потрібно подавати заявку окремо на відновлення або на реконструкцію? Чи моя пропозиція 

може бути поєднанням обох тематичних напрямів грантового конкурсу? 

В4: Ваш проєкт може включати, як один із тематичних напрямів конкурсу, так може включати обидва 

тематичні напрямки підтримки.  

П4: На яку суму я можу подати заявку та на скільки місяців? 

В4: Ми пропонуємо вам подати заявку на наступні рівні: Для проєктів відновлення до 150 000 фунтів 

стерлінгів при мінімальній тривалості три місяці. 

Для проєктів реконструкції від 50 000 до 250 000 фунтів стерлінгів за проєкт до 12 місяців. 

П5: Чи потрібно мені реєструватися, щоб дізнатися більше про грантові можливості? 

В5 : Ні, реєстрація не обов`язкова для отримання інформації про програму. Вся інформація є на 

сторінці Touchstone, а також на сторінці проєкту фейсбук (2) Підтримка організацій громадянського 

суспільства в Україні | Facebook 

https://www.facebook.com/UASupportCSO
https://www.facebook.com/UASupportCSO


 
 
П6: Я/ми група волонтерів спільноти ОГС. Чи можемо ми все ще подати заявку та на це 

фінансування? 

В6: Так, навіть якщо ви офіційно не зареєстровані, ви все одно можете подати заявку на 

фінансування. Вам потрібно буде вказати імена ваших учасників, завантажити паспорт, що посвідчує 

особу, під час реєстрації для проведення відповідної перевірки. 

П7: Я веду діяльність на тимчасово непідконтрольній території України (ТНКТУ). Чи можу я подати 

заявку на це фінансування? 

В7: Фонд «Програма підтримки організацій громадянського суспільства в Україні» не прийматиме 

заявки для реалізації на ТНКТУ або від ОГС, зареєстрованих на ТНКУТ. 

П8: Мені потрібна підтримка щодо закупівлі певних товарів. Чи зможете ви з цим підтримати? 

В8: На жаль, через брак ресурсів і часу запити на закупівлі не будуть фінансово підтримані. Однак ви 

можете включити такі позиції в бюджет для самостійного процесу закупівлі. 

П9: Чи пропонуєте ви розвиток потенціалу організації в рамках цього фінансування? 

В9: Так, ви можете подати заявку на підвищення спроможності або щодо операційної підтримки, 

(управління фінансами, звіти тощо), або для більш технічних запитів, наприклад, таких як 

спеціальнізовані тренінги, курси, які ви хотіли б мати як частину свого проєкту, щоб зміцнити 

спроможність вашої організації. Будь ласка, переконайтеся, що ви заповнили форму бюджету саме в 

розділі про розвиток потенціалу. Якщо ви не знаєте приблизну вартість, залиште це поле 

незаповненим. В разі якщо ваша заявка буде відібрана для фінансування, наша команда допоможе з 

розрахунками вартості запитів. Будь ласка, зверніть увагу, що витрати на розвиток потенціалу мають 

бути включені до вашого бюджету та відповідати верхньому ліміту вашого бюджету. Ви не отримаєте 

додаткових коштів на підвищення потенціалу. 

П10: Чи можу я подати заявку на підтримку у вигляді виплати заробітної плати моїм 

співробітникам/волонтерам ОГС? 

В10: Так, ви можете. Це допустимі витрати. Готуючи свій бюджет, переконайтеся, будь ласка, що ви 

вказали кожну посаду в окремому рядку, вказавши кількість місяців, протягом яких ця посада 

потребуватиме підтримки, і місячну зарплату. 

П11: Для яких уразливих груп призначений цей фонд? 

В11: Цей фонд надаватиме пріоритет у підтримці:  

1) людям з інвалідністю;  

2) людям, які живуть в місцях компактного поселення та соціальних інституціях;  

3) дітям та молоді;  

4) національним  меншинам, в тому числі Ромам;  

5) ЛГБТКІ+ спільноті;  

6) людям похилого віку;  



 
 
7) людям, які проживають у сільській місцевості;  

8) внутрішньо переміщеним особам;  

9) проєктам, що підтримують засоби до існування осіб, які пережили гендерно зумовлене насильство. 

П12: Моя ОГС зараз перебуває за межами України, але все ще веде діяльність в Україні. Чи можемо 

ми також подати заявку? 

В12: Так, але майте на увазі, будь ласка, що всі заходи мають відбуватися в Україні, щоб принести 

максимальну користь та допомогу населенню. Ми не беремо на себе будь-які витрати, пов’язані з 

подорожами за межі України автомобільним транспортом, літаком, поїздом тощо. 

П13: Через війну я втратив (-ла) реєстраційні документи ОГС. Чи можу я подати заявку? 

В13: Так, але перед тим, як подавати заявку, вам потрібно отримати нове свідоцтво про реєстрацію за 

вашим поточним місцем проживання, оскільки вам буде необхідно завантажити його разом із 

заявкою. 

П14: Який період розгляду заявки? 

В14: Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше надати заявникам відповідь. Зверніть увагу, що у 

зв’язку з великою кількістю заявників, розгляд пропозиції може тривати до двох місяців. Будь ласка, 

не надсилайте електронні листи з запитом про статус вашої заявки. Ви отримаєте відповідь у 

належний час. Дякуємо за розуміння!  

П15: Я не впевнений(-на), чи подаватиму заявку, але маю декілька запитань. До кого я можу 

звернутися? 

В15: Будь ласка, зв’яжіться з нами через FB(Підтримка організацій громадянського суспільства в 

Україні | Facebook), щоб поставити запитання. Це найшвидший спосіб для отримання відповіді. Крім 

того, ви можете надіслати своє питання на електронну адресу info@ucsofund.com  

П16: Що станеться, якщо я отримаю фінансування? 

В16: Ви отримаєте електронний лист про те, що з вами незабаром зв’яжуться представники Програми 

для обговорення наступних кроків. 

П17: Я подав(-ла) заявку, але не отримав(-ла) фінансування. Чи отримаю я відгук про свою заявку? 

В17: Ми зробимо все можливе для надання відгуку щодо невдалої заявки. Якщо ваша заявка не була 

успішною і ви не отримали від нас відповіді, будь ласка, зв’яжіться з нами через FB (Підтримка 

організацій громадянського суспільства в Україні | Facebook), вказавши назву вашої організації. 

П18: Чи пропонуєте ви варіанти попереднього (авансового) фінансування? 

В18: Так, попереднє (авансове) фінансування може бути надано. Якщо вам це потрібно, потрібно 

вказати відсоток, який потребуєте авансом від загального бюджету, і надати обґрунтування. Зверніть 

увагу, що ми не можемо гарантувати, що ви отримаєте запрошену суму 

П19: Я хотів(-ла) би придбати ліки. Це допустимі витрати? 

В19: Ні. Витрати на ліки заборонені в рамках цього фінансування 

https://www.facebook.com/UASupportCSO
https://www.facebook.com/UASupportCSO
mailto:info@ucsofund.com
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П20: Якою мовою ОГС подає заявку на фінансування? 

В20: Мова заповнення заявки може бути англійською та українською. Зверніть увагу, що ви можете 

вносити свої відповіді безпосередньо українською мовою. 

П21: Я хотів(-ла) би придбати бронежилети як захисне спорядження для мого 

персоналу/волонтерів/бенефіціарів. Це допустима витрати? 

В21: Це неприпустимий пункт витрат у рамках цього фінансування. 

П22: Я хотів(-ла) би запропонувати заходи для підтримки постраждалих від гендерно зумовленого 

насильства (ГЗН). На які заходи передбачається фінансування під час відновлення та реконструкції? 

В22: Ми будемо розглядати пропозиції, що підтримують такі ініціативи, як тимчасові притулки для 

постраждалих від ҐЗН та їхніх сімей, робота для постраждалих, яка оплачується, безпечні місця для 

постраждалих тощо. 

П23: Чи можете ви, будь ласка, визначити, що таке гендерна рівність та соціальна інтеграція (GESI) і 

навести приклад діяльності? 

В23: Ґендерна рівність означає стан, у якому чоловіки, жінки, хлопчики та дівчатка та люди з різною 

сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, гендерними проявами та статевими 

характеристиками мають однакові права, можливості, ресурси та винагороди. Це не означає, що всі 

однакові, а скоріше те, що життєві шанси не повинні регулюватися чи обмежуватися статтю, 

гендерною ідентичністю чи гендерним вираженням. Ґендерна рівність широко визнається як 

фундаментальне право людини та передумова сталого розвитку. Ґендерна рівність досягається тоді, 

коли жінки та чоловіки однаково цінуються, мають рівні права, користуються доступом до державних 

послуг, гідної роботи, кредитів, землі та титулів та однаково беруть участь у процесі прийняття рішень 

Соціальна інтеграція стосується процесу, за допомогою якого докладаються зусилля для 

забезпечення того, щоб кожен міг користуватися своїми правами людини та здійснювати їх, брати 

участь у всіх аспектах політичного, економічного, соціального та культурного життя, робити свій 

внесок у нього та отримувати користь від нього. Такі зусилля включають розробку інклюзивних 

законів, політики та інституцій, а також втручання з метою трансформації відносин влади та зміни 

шкідливих і дискримінаційних соціальних норм, ставлень, поведінки та практики. Соціальна 

інтеграція досягається тоді, коли всі люди, незалежно від статі, віку, етнічної приналежності, 

соціального статусу, доходу, релігії, сексуальної орієнтації, інвалідності тощо, мають однакові права 

та можливості робити внески та отримувати користь від зусиль у сфері розвитку. 

Приклади діяльності гендерної рівності та соціального залучення (GESI): 

Державні службовці як чоловіки, так і жінки, включно з молодими жінками та людьми з обмеженими 

можливостями, повинні бути залучені до ефективного навчання менеджменту. 

Для матерів, які виховують дітей-інвалідів, проводиться навчання з набуття навичок роботи в ІТ-сфері, 

діти активно залучаються до позакласної роботи, участі в гуртках за інтересами тощо. 

Молодь, яка проживає у сільській місцевості, бере активну участь у розробці та реалізації місцевих 

соціальних ініціатив та проєктів. 



 
 
П24: Ми є групою громадських організацій і хотіли би разом подати заявку на дане фінансування. 

Це дозволено? 

В24: Так. Ми наполегливо заохочуємо ОГС подавати заявки як частину консорціуму, який очолює 

одна ОГС. Ви подасте одну пропозицію та один бюджет, але вам потрібно буде чітко вказати, хто що 

робить і як ваші заходи доповнюють одне одного. Якщо ви подаєте заявку як консорціум, ви повинні 

залишитися в межах бюджету в 250 000 фунтів стерлінгів, і самостійно вирішити розподіл загального 

бюджету між різними організаціями на основі можливостей, діяльності тощо... 

П25: Я отримав(-ла) фінансування, але зараз розумію, що не зможу витратити всю суму до кінця 

проєкту. Чи доведеться повертати кошти? 

В25: Якщо виникне така ситуація, будь ласка, негайно повідомте нам, щоб ми могли знайти способи, 

якими ви можете скористатися. Як варіант рішення вам запропонують підписати Додаток до 

Грантової угоди про безкоштовне продовження проєкту для виконання всіх заходів. 

П26: Що ви маєте на увазі під сталим розвитком цього проекту? 

В26: ОГС потрібно розробити план продовження діяльності за проєктом після завершення 

фінансування. Також важливо продумати як результати завершеного проєкту допоможуть 

продовжувати надавати послуги групам, для яких ОГС працює. Співпраця з місцевою владою та 

іншими ОГС є бажаною та допоможе продовжити діяльність, використовуючи такі можливості, як 

приміщення, ресурси, компоненти адвокації тощо. 

П27: Чи можу я включити відсоток адміністративних витрат у свій бюджет? 

В27: Так, ви можете включити до 10% адміністративних витрат до загального бюджету. Під 

адміністративними витратами ми маємо на увазі витрати, що пов’язані з персоналом проєкту, 

орендою офісу чи оплатою комунальних послуг. 

П28: Я вже реєструвався(-лася) на вашому порталі для іншої програми фінансування в минулому. 

Чи потрібно мені знову реєструватися для цієї програми? 

В28: Так, це окремий конкурс пропозицій, тому вам потрібно буде повторно зареєструватися. 

П29: У мене технічні проблеми з порталом/не можу завантажити деякі документи. До кого я можу 

звернутися? 

В29: Будь ласка, зв’яжіться з адміністраторами порталу безпосередньо за адресою 

support@touchstonereview.com . Запит має бути сформований лише англійською мовою, поясніть 

свою проблему англійською мовою. Крім того, будь ласка, зв’яжіться з нами на info@ucsofund.com  

українською мовою, щоб наша команда змогла вам допомогти. 

П30: Мені потрібен особливий формат заявки, оскільки я людина з інвалідністю зору/слуху. До 

кого мені звернутися? 

В30: Будь ласка, зв’яжіться з нами через Facebook (Підтримка організацій громадянського суспільства 

в Україні | Facebook) і поясніть, який формат вам потрібен. Ми зробимо все можливе, щоб 

задовольнити ваші потреби щодо доступності. Просимо звернути увагу, що онлайн-система не 

підходить для прийому заявок у особливому форматі, яким користуються люди з інвалідністю 

зору/слуху.  
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П31: Я отримав(-ла) фінансування і знаю, що готовий(-ва) звітувати про виконання мого проекту. 

Що я маю робити? 

В31: Будь ласка, зверніться до вказівок щодо звітності, які надано разом із вашою грантовою угодою, 

та/або зв’яжіться з менеджером грантів CSSF, контактні дані якого вказано в угоді. 

П32: Ви згадуєте діяльність з відновлення та реконструкції у своєму конкурсі пропозицій та 

бюджеті. Як мені обґрунтувати це у своїй заявці? 

В32: Якщо ви маєте намір подати запит на фінансування відновлення та реконструкції, ви повинні 

чітко вказати, які потреби є на місці та чому це терміново. Наприклад, ви можете відремонтувати 

простір для дітей/молоді, тому що це єдиний доступний простір у цьому районі, який обслуговує 

громаду, і без нього дітям/молоді не буде місця для спілкування тощо. 

П33: Якщо я хочу завантажити документи в систему як частину своєї пропозиції, який 

максимальний дозволений розмір? Чи існує максимальний розмір документів заявки? 

В33: Якщо ви бажаєте завантажити документи для підтримки вашої заявки, будь ласка, зверніть увагу 

на те, що кожен документ не може перевищувати 10 МБ, інакше система його відхилить.  

П34: Я бачу, що ви просите заявки, бюджет якої перевищує 50 000 фунтів стерлінгів заповнити та 

подати (Додаток A) структуру результатів . Чи можете ви пояснити більше про цей документ та що 

потрібно вносити? 

В34: Структура результатів – це інструмент, який допомагає здійснити моніторинг прогресу проєкту. У 

випадку, якщо бюджет заявників становить 50 000 фунтів стерлінгів або більше, заповнити Додаток А 

та продемонструвати вплив, який вони хочуть досягти за допомогою проєкту, і чіткі кроки, які вони 

мають намір зробити для цього. Будь ласка, зверніться до прикладу, уже заповненого в Додатку А 

для розуміння.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


