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25 листопада 2016 року            м. Київ 
 

 
Запрошення до участі у тендері  

на надання консультаційних послуг  
з питань застосування програмно-цільового методу (ПЦМ)  

на рівні державного бюджету    
 

Вступ 
                                                          
Всеукраїнська громадська організація «Інститут бюджету та соціально-економічних 
досліджень» (ВГО «ІБСЕД»), неприбуткова організація, не платник ПДВ та податку на 
прибуток, оголошує тендер на надання консультаційних послуг на 2016-2017 рр. 
Закупівля послуг здійснюватиметься за рахунок коштів Агентства США з міжнародного  
розвитку (USAID) в рамках проекту  міжнародної технічної допомоги «Зміцнення місцевої 
фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження».  
 
Предмет закупівлі:  
консультаційні послуги з питань застосування ПЦМ на рівні державного бюджету: 

- підготовка навчальних матеріалів; 
- удосконалення законодавчої і методологічної бази програмно-цільового методу на 

рівні державного бюджету. 
 
Термін надання послуг: грудень 2016 року – березень 2017 року. 
 
Оплата послуг: безготівкова оплата. 
 

Факт отримання цього запрошення не може розглядатись як зобов’язання щодо 
укладання договору з боку ВГО «ІБСЕД». Учасник несе усі витрати, пов’язані з 
підготовкою та поданням його пропозицій, а Замовник у будь-якому випадку не є 
відповідальним за ці витрати незалежно від результату проведеного тендеру. 
 
Основні вимоги:  
  
- повна вища економічна освіта; 
- практичний досвід роботи з питань методології бюджетного процесу, зокрема, у 

частині застосування ПЦМ на рівні державного бюджету, не менше 5 років; 
- знання бюджетного законодавства та бюджетного процесу на усіх рівнях його 

учасників; 
- досвід здійснення досліджень у сфері розвитку бюджетної системи;  
- досвід організації та проведення семінарів і конференцій; 
- досвід здійснення аналізу, надання аналітичних та консультаційних послуг. 

 
Надання консультаційних послуг передбачає: 
 
1) Підготовка переліку питань, які викликають труднощі у розпорядників бюджетних 

коштів при складанні бюджетних запитів та паспортів бюджетних програм.  
 

2) Підготовка пропозицій до посібника «Бюджет орієнтований на результат» в частині 
рекомендацій для вирішення проблемних питань за визначеним переліком та 
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приведенням практичних прикладів застосування рекомендацій при формуванні 
відповідних бюджетних запитів (паспортів бюджетних програм). 

 
3) Підготовка розділу посібника «Бюджет орієнтований на результат» у частині 

міжнародного досвіду застосування та розвитку ПЦМ. 
 

4) Підготовка презентаційних матеріалів до моделі середньострокового бюджетного 
планування. 

 
5) Підготовка рекомендацій головним розпорядникам бюджетних коштів щодо: 

- оптимізації бюджетних програм; 
- підготовки інформації про стратегічні цілі та результати діяльності 

розпорядників бюджетних коштів у відповідних галузях. 
 

6) Підготовка пропозицій щодо змін до законодавства для запровадження нових підходів 
ПЦМ, включених до Посібника «Бюджет орієнтований на результат». 
  

7) Підготовка презентаційних матеріалів для проведення навчання головних 
розпорядників коштів державного бюджету за Посібником «Бюджет орієнтований на 
результат». 
 

8) Надання додаткових консультаційних послуг з питань законодавчої і методологічної 
бази застосування ПЦМ на рівні державного бюджету (у разі виникнення 
необхідності). 

 
 

Кінцевий термін подання пропозицій: 05 грудня 2016 р. до 18:00. 
 
Усі пропозиції необхідно надсилати електронною поштою на адресу okpa@ibser.org.ua 
або факсом за номером (044) 492-97-83. Отримані пропозиції (резюме) щодо надання 
консультаційних послуг будуть розглянуті та проаналізовані на основі критерію оцінки  
«професійний досвід». Вартість та термін надання консультаційних послуг визначається 
додатково.   
 
Усі питання щодо цього тендеру можуть бути задані в письмовій формі за електронною 
адресою: okpa@ibser.org.ua або за телефоном (044) 353 58 68 не пізніше ніж за один 
день до кінцевого терміну подання пропозицій. Контактна особа: Оксана Кулішенко. 
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