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наказ Міністерства закордонних 
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 ____ _______ 2021 року № _______ 

 
 

ПОРЯДОК 
організації та проведення мистецьких конкурсів з метою реалізації 

заходів і проєктів державної установи «Український інституту»

І. Порядок та умови організації мистецьких конкурсів 

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення 
мистецьких конкурсів  (далі - конкурсів) для реалізації заходів і проєктів 
державної установи «Український інститут».

2. Конкурс проводиться на засадах відкритості і прозорості та 
базується на принципах рівності, різноманітності та інклюзивності.

3. Рішення про проведення конкурсу приймається державною 
установою «Український інститут» (далі – Український інститут) згідно із 
річним планом заходів шляхом видання наказу Українського інституту.

4. На офіційному вебсайті та сторінках Українського інституту у 
соціальних мережах публікується оголошення про проведення конкурсу, в 
якому зазначаються:

посилання на Положення про конкурс, який проводиться;
строк подання конкурсних заявок на конкурс;
термін розгляду конкурсних заявок;
порядок та умови проведення конкурсу;
вимоги до конкурсних заявок та формат їх подачі;
посилання на форму конкурсної заявки;
електронна адреса, на яку надсилаються конкурсні заявки та 

інформаційні запити.

5. Конкурс проводиться у декілька етапів:
технічний відбір конкурсу, який триває не більше 30 календарних днів  з 

дати закінчення прийому заявок, визначеної в оголошенні про проведення 
конкурсу; 
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оцінювання конкурсних заявок, які пройшли технічний відбір, 
проводиться у терміни, передбачені положенням про конкретний конкурс.

6. У відповідному положенні про конкретний конкурс може бути 
визначено більше етапів проведення конкурсу в залежності від його характеру 
та тривалості.

7. Результати кожного етапу конкурсу фіксуються у протоколах 
конкурсної комісії. 

8. Результати конкурсу публікується на офіційному вебсайті, 
сторінках Українського інституту у соціальних мережах та доводяться до 
учасників конкурсу шляхом надсилання електронних повідомлень.

9. Український інститут має право відмовитися від проведення 
конкурсу на будь-якому етапі у разі, якщо його проведення стало неможливим 
через обставини, які від нього не залежать, або відбулась істотна зміна 
обставин, якими Український інститут керувався в момент його оголошення. 

Така інформація публікується на офіційному вебсайті та сторінках 
Українського інституту у соціальних мережах. У разі виникнення 
непередбачених обставин або настання істотної зміни обставин, Український 
інститут повідомляє про це кожного учасника шляхом надсилання 
електронних повідомлень.

ІІ. Організація роботи конкурсної комісії

1. Для оцінювання конкурсних заявок, поданих на конкурс та 
визначення переможців конкурсу, конкурсна комісія проводить засідання, в 
тому числі у форматі онлайн. 

2. Конкурсна комісія утворюється шляхом видання відповідного 
наказу Українського інституту у кількості 5 осіб та діє у складі голови, 
заступника голови, секретаря та членів. 

3. До складу конкурсної комісії входить не менше 2 членів комісії, 
які не є працівниками Українського інституту. 

Запрошені члени конкурсної комісії можуть залучатись як на 
громадських засадах, так і на платній основі. Договірні відносини між 
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Українським інститутом та членами конкурсної комісії, які не є працівниками 
Українського інституту, регламентуються відповідними договорами, 
укладеними відповідно до чинного законодавства. 

4. Залежно від предмету конкурсу, при відборі запрошених членів до 
складу конкурсної комісії враховується професійний досвід, який 
підтверджуються письмово.

5. Члени конкурсної комісії зобов'язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та її засіданнях;

здійснювати оцінювання конкурсних заявок незалежно та самостійно із 
дотриманням строків; 

дотримуватися принципів законності, повноти розгляду конкурсних 
заявок, неупередженості, сумлінності, об'єктивності, обґрунтованості 
прийнятих рішень, професійної етики та нерозголошення інформації, 
отриманої у процесі оцінювання конкурсних заявок;

не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних заявок;

виконувати інші обов'язки, визначені наказом Українського інституту 
про проведення відповідного конкурсу та чинним законодавством;

перед початком розгляду конкурсних заявок та у випадку виникнення 
конфлікту інтересів у процесі оцінювання заявок член конкурсної комісії 
зобов'язаний письмово повідомити генерального директора Українського 
інституту про наявність конфлікту інтересів. У разі надходження заяви про 
конфлікт інтересів, член конкурсної комісії не здійснює оцінку конкурсної 
заявки, щодо якої він виник.

6. Голова конкурсної комісії: 

головує на засіданнях конкурсної комісії;
 

забезпечує дотримання процедури проведення конкурсу;
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реалізує інші повноваження, пов’язані з роботою конкурсної комісії та 
покладені на нього як на члена конкурсної комісії. 

У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов'язки виконує 
заступник голови.

7. Секретар конкурсної комісії:

приймає документи від учасників конкурсу;

здійснює організаційне забезпечення засідань конкурсної комісії;

готує інформаційні матеріали для розгляду на засіданнях конкурсної 
комісії;

координує вирішення питання розміщення на офіційному вебсайті 
Українського інституту та сторінках Українського інституту у соціальних 
мережах інформації щодо поданих учасниками конкурсних заявок;

інформує членів конкурсної комісії про дату, місце та час проведення 
засідання;

забезпечує ведення й оформлення протоколів засідань конкурсної 
комісії;

забезпечує ведення та зберігання документації, пов'язаної з роботою 
конкурсної комісії і відповідає за її збереження;

здійснює комунікацію із учасниками конкурсу та надсилає останнім 
електронною поштою повідомлення про його результати.

8. У разі відсутності секретаря конкурсної комісії на засіданні його 
обов'язки виконує особа, уповноважена головою конкурсної комісії.

9. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на 
ньому присутні не менше 2/3 складу незалежно від того, в якому форматі воно 
проводиться. Якщо проведення засідання комісії неможливе у зв'язку з 
відсутністю необхідної кількості членів, голова конкурсної комісії переносить 
засідання на інший день або час.
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10. Рішення конкурсної комісії приймається шляхом оцінювання 
конкурсних заявок. У разі рівного розподілу голосів після проведення 
оцінювання вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

11. Члени конкурсної комісії не можуть передавати право оцінювання 
третій особі чи доручати будь-кому виконання обов'язків, покладених на них.

12. Після закінчення оцінювання голова конкурсної комісії оголошує 
її результати.

13. Член конкурсної комісії, незгодний з прийнятим рішенням, може 
письмово висловити окремо позицію з відповідного питання, яка долучається 
до протоколу засідання.

14. На засіданні конкурсної комісії ведеться протокол, який 
упорядковується протягом одного робочого дня після його проведення та 
підписується всіма членами конкурсної комісії.

ІІІ. Вимоги до учасників конкурсу

1. Для участі в конкурсі підприємства, установи, організації 
незалежно від форм власності, інші суб’єкти господарювання, а також фізичні 
особи (далі – учасники) подають Комісії конкурсну заявку (додаток 1)  та 
кошторис конкурсної заявки (додаток 2) у друкованій та електронній формах 
за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, із 
зазначенням контактних даних уповноваженої особи від учасника.

2. До конкурсної заявки залежно від умов конкретного конкурсу, 
визначених у наказі Українського інституту про проведення відповідного 
конкурсу, учасник додає скан-копії наступних документів: 

установчий документ - для юридичної особи; 
паспорт громадянина України та документа, що засвідчує реєстрацію 

фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу та має 
відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта громадянина України у формі 
паспортної книжечки з такою відміткою) – для фізичних осіб;
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довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за 
справлянням яких покладено  на контролюючі органи.

3. Конкурсна заявка та документи, що подаються на конкурс, 
заповнюються українською мовою. У разі, якщо конкурс передбачає 
можливість подання заявки англійською мовою, заявником забезпечується 
переклад вищезазначених документів українською мовою. 

4. Достовірність інформації, зазначеної у конкурсній заявці та 
доданих до неї документів, забезпечує учасник і несе за це відповідальність, 
передбачену чинним та міжнародним законодавством, а також є 
відповідальним за нанесення збитків діловій репутації Українського інституту 
у випадку виявлення її недостовірності. У випадку виявлення недостовірної 
інформації, поданої учасником на конкурс, Український інститут приймає 
рішення про відмову у розгляді такої конкурсної заявки та недопущення її до 
участі у конкурсі.

5. Датою одержання конкурсної заявки вважається дата її 
надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні про конкурс, або 
дата подання заявки в електронній формі. Секретар конкурсної комісії 
протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання конкурсної заявки надсилає 
на електронну адресу учасника підтвердження про її одержання та повідомляє 
про будь-які невідповідності конкурсної заявки формальним вимогам, 
зазначеним у Положенні про конкурс, якщо такі є. У разі, якщо відправник 
впродовж 2 (двох) робочих днів з моменту направлення секретарем конкурсної 
комісії листа про невідповідність конкурсної заявки вимогам конкурсу, не 
надсилає оновлену конкурсну заявку, вона вважається такою, що не пройшла 
технічний відбір. 

6. Український інститут має право запросити додаткові документи, 
що підтверджують вказані учасником дані в конкурсній заявці, чи уточнюючу 
інформацію щодо відомостей, вказаних у конкурсній заявці. 

7. Розгляд конкурсних заявок здійснюється за принципом 
недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, віку, інвалідності, сексуальної орієнтації, етнічного 
та соціального походження, сімейного та майнового стану тощо.
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8. Конкурсна заявка повинна відповідати таким технічним 
критеріям: 

заявку подано у встановлений термін; 
заявку оформлено відповідно до наданої форми із дотриманням 

визначеної кількості знаків;
надано всю необхідну супровідну документацію відповідно до вимог 

конкурсу, на який подається учасник.

9. Оцінювання за технічними критеріями здійснюється на етапі 
технічного відбору конкурсну.

10. У разі подання неповного переліку документів, або їх неналежного 
заповнення чи заповнення з поданням недостовірної інформації, або подання 
після закінчення встановленого строку, а також у разі, якщо конкурсна заявка 
не відповідає меті оголошеного конкурсу або його якісним критеріям, учасник 
до участі у конкурсі не допускається із зазначенням відповідних причин у 
протоколі засідання конкурсної комісії.

11. Конкурсна заявка повинна містити якісні критерії, які 
визначаються у наказі Українського інституту про проведення відповідного 
конкурсу, такі як: 

відповідність місії Українського інституту;
художня якість концепції конкурсної заявки;
відповідність теми проєкту тематиці конкурсу;
рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного 

для виконання проєкту, досвід провадження діяльності у відповідній сфері;
відповідність кошторису (раціональність витрат, деталізація, прозорість, 

відсутність заборонених статей витрат).

12. Оцінювання за якісними критеріями здійснюється конкурсною 
комісією на етапі оцінювання конкурсних заявок, які пройшли технічний 
відбір.

13. Шкала оцінювання визначається у наказі Українського інституту 
про проведення відповідного конкурсу.

14. Оцінювання здійснюється шляхом визначення середнього 
арифметичного по кожній заявці з усіх оцінок членів конкурсної комісії, які 
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брали участь в оцінювані цієї заявки, та формується рейтинг від більшого до 
меншого.

15. За наслідками оцінювання конкурсних заявок конкурсу конкурсна 
комісія може прийняти рішення про:

визнання учасника (учасників) конкурсу переможцем (переможцями) 
шляхом визначення середнього арифметичного по кожній заявці з усіх оцінок 
експертів та формування рейтингу від більшого до меншого;

відмову у визначенні переможця конкурсу, якщо жоден учасник не 
набрав необхідної кількості балів. 

16. Якщо на першому етапі конкурсу технічний відбір проходить 
лише одна заявка, конкурсна комісія може прийняти рішення про скасування 
конкурсу або його продовження із подальшим розглядом заявки на наступних 
етапах. 

17. Український інститут залишає за собою право не обрати жодного 
переможця за результатами конкурсу.

ІV. Фінансові умови

1. Учасники беруть участь у конкурсі без необхідності сплати 
вступного (реєстраційного) внеску.

2. Витрати, пов'язані з проїздом та перебуванням учасників та осіб, 
що їх супроводжують, формуванням та поданням конкурсних заявок тощо, не 
підлягають відшкодуванню організатором  конкурсу.

3. Укладення договору з переможцем конкурсу здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України.

Т.в.о. генерального директора Директорату
публічної дипломатії та комунікацій                               Ірина БОРОВЕЦЬ


