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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує уряд Німеччини 

в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку.  

З 2009 року GIZ має постійне бюро в Україні, в якому працюють близько 350 місцевих та 

міжнародних фахівців. Пріоритетними напрямками німецької співпраці з Україною є: 

демократія, громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика, 

сталий економічний розвиток, а також подолання кризової ситуації на сході України.   

GIZ має понад 50-річний досвід роботи в різних галузях, близько 90 офісів організації 

працюють у всьому світі.  

 

ПРО ПРОЕКТ  

Проект «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями» є однією з Ініціатив 

інфраструктурної програми для України Німецького уряду, що виконується Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.  

Ініціативи були створені за результатами урядових домовленостей між Німеччиною та 

Україною. Основне завдання діяльності полягає у наданні екстреної допомоги у вирішенні 

найбільш актуальних питань, які постали перед країною у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО. 

Проект працює у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, підконтрольних 

Україні територіях Донецької та Луганської областей і м. Київ. 

Термін виконання проекту:  2015 – 2018 роки 

Мета проекту: Посилення спроможностей української системи управління надзвичайними 

ситуаціями задля підвищення рівня захисту населення та територій.  

Основні напрямки діяльності проекту: 

 загальне посилення спроможностей національної системи управління надзвичайними 

ситуаціями; 

 розвиток потенціалу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС 

України) та її підрозділів відповідно до їх потреб; 

 пітримка процесу децентралізації у сфері управління надзвичайними ситуаціями: 

зміцнення комунальних оперативних служб реагування на надзвичайні ситуації 

об’єднаних територіальних громад за рахунок розвитку їх потенціалу та співпраці із 

підрозділами ДСНС України. 
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ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

Конкурс проектних пропозицій має на меті підвищення рівня захисту  населення  і територій 

об’єднаних територіальних громад Запорізької області (ОТГ) від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру.  

Для досягнення цієї мети по результатам конкурсу переможцям буде запропоновану 

співпрацю із Проектом «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями», а саме 

передане обладнання (див. Додаток 1) та проведено заходи із підвищення кваліфікації. 

 

Заходи із підвищення кваліфікації 

1. Тренінг по відпрацюванню навичок гасіння пожеж на відкритих територіях та базових 

навичок технічної допомоги для пожежників ОТГ, які пройшли курс підготовки в 

ДСНС, із застосуванням нового обладнання; 

2. Семінар для керівництва ОТГ та керівників місцевих пожежних команд по 

плануванню потреб в пожежній безпеці, базуючись на аналізі ризиків; 

3. Підтримка в проведенні профілактичних інформаційно-навчальних заходів серед 

населення ОТГ. 

 

По результатам оцінки проектних пропозицій передбачено визначити до трьох переможців, між 

якими буде поділено матеріально-технічні цінності (див. Додаток 1) відповідно до їх потреб та 

проведено відповідні заходи із підвищення кваліфікації.  

 

Крім того, GIZ готове підтримати до 5-ти ОТГ в організації та проведенні профілактичних 

інформаційно-навчальних заходів серед населення до кінця 2018 року.  

 

З метою досягнення зазначеної мети, до участі у конкурсі запрошуються об’єднані 

територіальні громади Запорізької області, які мають подати проектні пропозиції відповідно до 

встановлених правил і процедур.  

 

Умови конкурсу проектних пропозицій мають забезпечити прозорий відбір заявок, 

встановлення ефективних та прозорих механізмів проведення конкурсу, а також досягнення 

результатів і забезпечення швидкої реалізації проектних пропозицій.  

 

Конкурс проводиться Німецькою федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці із Запорізьким центром розвитку місцевого 

самоврядування, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Головним управлінням 

ДСНС України у Запорізькій області.   

 

 

Критерії та вимоги до проектних пропозицій 
 

1) Проектні пропозиції, які подаються для участі у конкурсі, повинні мати на меті підвищення 

рівня захисту  населення  і територій об’єднаних територіальних громад Запорізької області 

від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Перевага надаватиметься 

ОТГ, в яких на момент подачі заявки вже буде затверджено Положення про створення 

Місцевої пожежної охорони (або аналогічний документ).  

 

2) Проектна пропозиція згідно форми заявки має містити:  

 загальні дані про ОТГ; 

 фактичні дані, які стосуються рівня захисту  населення  і територій ОТГ від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру; 

 плани по підвищенню рівня захисту  населення  і територій ОТГ від надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру без підтримки GIZ. 
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3) По результатам конкурсу переможцям передбачається передати обладнання, призначене 

для місцевих пожежних команд ОТГ, а саме для гасіння пожеж на відкритій місцевості та 

надання базової технічної допомоги (підтоплення, додаткове освітлення, використання 

гідравлічного рятувального обладнання). Тому на етапі оцінки проектних пропозицій 

організаторам конкурсу важливо впевнитися як в наявності місцевих пожежних команд з 

аналогічними функціями, так і у серйозності планів та намірів ОТГ і в подальшому фінансувати 

та ефективно розвивати місцеву пожежну охорону на території ОТГ без підтримки GIZ. Саме 

тому в проектній заявці важливо якомога детальніше розписати плани заходів по підвищенню 

рівня захисту  населення  і територій ОТГ від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру. 

 

4) Важливою складовою підвищення рівня захисту  населення  і територій ОТГ від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру є профілактика виникнення 

надзвичайних ситуацій, тому GIZ готове профінансувати профілактичні інформаційно-

навчальні заходи серед населення до кінця 2018 року, запропоновані ОТГ в рамках проектної 

пропозиція. Про остаточну кількість ОТГ, яким надаватиметься можливість профінансувати 

такі заходи, буде повідомлено по результатам конкурсу; бюджет підтримки з боку GIZ 

запланованих профілактичних заходів буде визначено в кожній ОТГ індивідуально. 

 

5) Переможці конкурсу, які отримають фахову, матеріальну чи фінансову допомогу GIZ, мають 

гарантувати цільове використання результатів проекту.  

 

6) Проектні пропозиції мають відповідати меті проекту «Підтримка України в управлінні 

надзвичайними ситуаціями», який впроваджується GIZ. 

 

 

 

Хто може подавати заявку на участь у конкурсі? 
 

Конкурсний відбір та реалізація проектних пропозицій поширюється на територію всієї 

Запорізької області за виключенням Веселівської ОТГ, оскільки вона вже є офіційно 

визначеним беніфіціаром проекту. 

 

Проектні пропозиції можуть подавати: 

 громади, які мають статус об’єднаних територіальних громади Запорізької області; 

 

Щоб мати право брати участь у конкурсному відборі, претендент повинен: 

 розробити проектну пропозицію, що відповідає вимогам умов конкурсу; 

 підготувати та надіслати організаторам конкурсного відбору всю необхідну 

документацію; 

 бути готовим заключити договір і співпрацювати з GIZ у процесі реалізації проекту. 

 

Претендент не має права брати участь у конкурсному відборі, якщо: 

 проектна пропозиція вже була подана для реалізації в рамках будь-якого діючого проекту 

(програми), що фінансується за рахунок інших програм міжнародної технічної допомоги. 

 

Претендент також може бути виключений з участі в конкурсному відборі, якщо його 

представники робитимуть спроби отримати конфіденційну інформацію або вплинути на 

Дорадчу комісію під час оцінювання заявок. 

 

Подання документів та кінцеві терміни 
 

Для участі у конкурсу подаються такі документи: 

 заповнена заявка; 

 додатки за бажанням. 
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Форму заявки, а також інші необхідні документи, можна отримати безпосередньо звернувшись 

в проект «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями»   

за адресою: zoya.filipova@giz.de  

 

Заявка заповнюється і подається українською мовою. 

 

Заявка має бути подана виключно в електронному вигляді обсягом не більше 5 МВ у форматі 

MS Word (.doc або .docx або .rtf), а додатки до заявки в форматі Adobe Reader (.pdf) або JPEG 

(.jpg) в електронному вигляді на адресу zoya.filipova@giz.de  до 22 червня  2018 року, 12:00 

(за київським часом). 

У темі листа необхідно зазначити "Конкурс проектів серед ОТГ_Назва ОТГ". 

 

Просимо зауважити, що неповністю заповнені заявки або заявки, що надійшли пізніше 

зазначеної дати, не будуть прийняті до розгляду! 

Якщо заявка подається від двох або більше ОТГ, прохання заповнювати лише ОДНУ 

аплікаційну форму.     

 

 

Де отримати додаткову інформацію? 
 

Представники зацікавлених ОТГ можуть звертатися до проекту "Підтримка України в 

управлінні надзвичайними ситуаціями" за додатковою інформацією або із запитаннями для 

уточнення умов конкурсу, процедури подачі заявки, надіславши відповідний лист електронною 

поштою на адресу zoya.filipova@giz.de   

або за телефоном +38 067 689 68 43 в робочі дні з 9:00 до 17:00 

  

mailto:zoya.filipova@giz.de
mailto:zoya.filipova@giz.de
mailto:zoya.filipova@giz.de
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ 

Увесь процес конкурсного відбору буде здійснюватися GIZ в рамках проекту «Підтримка 

України в управлінні надзвичайними ситуаціями», який виконуватиме функцію Секретаріату 

конкурсу. Проведення оцінки та ухвалення рекомендацій здійснюватиметься за участі 

Дорадчої комісії, яку буде створено відповідно до окремої процедури.  

Процес оцінки та відбору відбуватиметься у три етапи. 

 

 

Перший етап 
 

Усі надіслані заявки будуть зареєстровані та перевірені Секретаріатом (GIZ) на їх відповідність 

формальним критеріям конкурсного відбору. Внутрішні та зовнішні експерти GIZ можуть бути 

залучені з метою визначення доцільності та якості наданих проектних пропозицій. 

 

  Контрольний перелік критеріїв відповідності: 

1. Заявник Заявник має статус об’єднаної територіальної громади Запорізької 

області 

2. Час подання Заявка надійшла на адресу zoya.filipova@giz.de до 22 червня 2018 

року, 12:00 (за київським часом). 

У темі листа зазначено "Конкурс проектів серед ОТГ_Назва ОТГ". 

3. Форма подання Форма заявки відповідає умовам конкурсу, заявку подано 

українською/російською мовою в електронному вигляді, обсягом не 

більше 5 МВ у форматі MS Word (.doc або .docx або .rtf), а додатки 

до заявки в форматі Adobe Reader (.pdf) або JPEG (.jpg) 

4 Зміст Зміст заявки відповідає всім критеріям конкурсного відбору та меті 

проекту “Підтримка України в управлінні надзвичайними 

ситуаціями» 

 

 

Другий етап  

 

Усі заявки, які пройшли перевірку на відповідність формальним критеріям, будуть розглянуті 

Секретаріатом відповідно до наступних встановлених критеріїв конкурсного відбору:  

 

 Критерії відбору Пояснення 

 

1. Фактичні дані, які стосуються рівня захисту  населення  і територій ОТГ від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. 

Сумарна оцінка всіх критеріїв в цьому розділі матиме вагу у 60% при складанні 

загальної оцінки. 

 

1.1. Загальна площа ОТГ Цей показник у поєднанні з іншими дасть 

можливість оцінити доцільність надання 

саме такого обладнання, яким заплановано 

надати ОТГ в рамках конкурсу. 

1.2. Загальна кількість населення ОТГ Цей показник у поєднанні з іншими дасть 

можливість оцінити доцільність надання 

саме такого обладнання, яким заплановано 

надати ОТГ в рамках конкурсу. 

mailto:zoya.filipova@giz.de
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1.3. Кількість населення по населеним 

пунктам ОТГ 

Цей показник у поєднанні з іншими дасть 

можливість оцінити доцільність надання 

саме такого обладнання, яким заплановано 

надати ОТГ в рамках конкурсу. 

1.4. Віддаленість кожного з населених 

пунктів від найближчого пожежно-

рятувального підрозділу ГУ ДСНС у 

Запорізькій області 

Цей показник у поєднанні з іншими дасть 

можливість оцінити доцільність надання 

саме такого обладнання, яким заплановано 

надати ОТГ в рамках конкурсу. 

1.5. Кількість пожеж на території ОТГ за 

2017 рік 

Цей показник у поєднанні з іншими дасть 

можливість оцінити доцільність надання 

саме такого обладнання, яким заплановано 

надати ОТГ в рамках конкурсу. 

1.6. Кількість пожеж на відкритих 

територіях ОТГ за 2017 рік 

Цей показник у поєднанні з іншими дасть 

можливість оцінити доцільність надання 

саме такого обладнання, яким заплановано 

надати ОТГ в рамках конкурсу. 

1.7 Чи затверджено Положення про 

створення місцевої (добровільної) 

пожежної охорони на території ОТГ? 

Перевага надаватиметься ОТГ, в яких на 

момент подачі заявки вже буде 

затверджено Положення про створення 

Місцевої пожежної охорони (або 

аналогічний документ) 

1.8. Кількість вже створених місцевих 

пожежних команд на території ОТГ? 

В яких населених пунктах? 

Перевага надаватиметься ОТГ, в яких на 

момент подачі проектної пропозиції вже 

буде створено хоча б одну місцеву пожежну 

команду 

1.9. Кількість персоналу в кожній з 

місцевих пожежних команд? Скільки з 

них є добровольцями? Скільки з них 

пройшло підготовку на базі ГУ ДСНС 

у Запорізькій області? Скільки 

одночасно людей знаходиться на 

зміні? Тривалість зміни? 

Перевага віддаватиметься проектним 

заявкам, з яких видно, що персонал 

місцевих пожежних команд пройшов 

підготовку на базі ГУ ДСНС у Запорізькій 

області або може надати письмове 

зобов’язання, що в разі перемоги у конкурсі 

зобов’язується у найкоротший термін 

відправити персонал на навчання до ГУ 

ДСНС у Запорізькій області. Передача 

обладнання/захисного одягу та навчання 

навичкам роботи з цим обладнанням буде 

проводитися з боку GIZ лише після 

підтвердження проходження вище 

вказаного навчання. 

1.10. Перелік технічного обладнання, яке є 

на оснащенні кожної місцевої 

пожежної команди ОТГ, включаючи 

захисний одяг 

Цей показник у поєднанні з іншими дасть 

можливість оцінити доцільність надання 

саме такого обладнання, яким заплановано 

надати ОТГ в рамках конкурсу. 

1.11. Опис приміщення, в якому базується 

кожна з місцевих пожежних команд 

ОТГ 

Цей показник у поєднанні з іншими дасть 

можливість оцінити доцільність надання 

саме такого обладнання, яким заплановано 

надати ОТГ в рамках конкурсу. 

1.12 Який бюджет для утримання місцевих 

пожежних команд передбачено ОТГ 

на 2018 рік із деталізацією статей 

витрат? 

Власний фінансовий внесок є обов’язковою 

умовою для відбору проектних пропозицій. 
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2. Плани по підвищенню рівня захисту  населення  і територій ОТГ від 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру без підтримки 

GIZ. 

Сумарна оцінка всіх критеріїв в цьому розділі матиме вагу у 40% при складанні 

загальної оцінки. 

 

2.1. Плани по підвищенню рівня захисту  

населення  і територій ОТГ від 

надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру без підтримки 

GIZ на 2019-2020 роки. 

 

Перевага надаватиметься проектним 

заявкам, в яких наявні програми чи плани по 

підвищенню рівня захисту  населення  і 

територій ОТГ від надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру без 

підтримки GIZ на 2019-2020 роки і які 

базуються на оцінці ризиків, оцінці 

потреб, відповідно до цих ризиків та 

ефективності розстановки 

пріоритетності цих потреб.  

2.2. Залучення добровольців-вогнеборців 

до лав місцевих пожежних команд 

протягом 2019-2020 роки.  

Перевага віддаватиметься проектним 

заявкам, в яких проаналізовано переваги 

та недоліки залучення та утримання 

мешканців ОТГ працювати у лавах місцевих 

пожежних команд на волонтерських засада, 

а також якомога детальніше прописано 

стратегію їх залучення та утримання.   

 

2.3. Плани по проведенню 

профілактичних інформаційно-

навчальних заходів серед мешканців 

ОТГ до кінця 2018 року 

Перевага віддаватиметься проектним 

заявкам, в яких проведено аналіз потреб в 

проведенні профілактичних 

інформаційно-навчальних заходів серед 

мешканців ОТГ та запропоновано шляхи 

задовільнення таких потреб. До уваги 

також братиметься показник ефективності 

витрат на одну особу. 

 *Заявки з необґрунтовано завищеними 

цифрами можуть бути виключені з конкурсу 

проектних пропозицій. 

2.4. Співпраці із підрозділами ГУ ДСНС у 

Запорізькій області 

Перевага віддаватиметься проектним 

заявкам, в яких передбачена співпраця із 

підрозділами ГУ ДСНС у Запорізькій 

області із чітким переліком у яких саме 

сферах. 

2.5. Співпраця з іншими організаціями чи 

установами 

 

 

Перевага віддаватиметься проектним 

заявкам, в яких передбачена співпраця із 

іншими організаціями чи установами із 

чітким переліком у яких саме сферах. 

2.6. Сталість (сталий ефект проекту) Перевага віддаватиметься проектним 

заявкам, який передбачають довготривалий 

ефект від проведених заходів, перспективу 

продовження надання послуг і після 

закінчення строку реалізації проекту. 

5 Проектна пропозиція розроблена і 

подається спільно двома або більше 

ОТГ 

GIZ заохочує співпрацю між громадами. 

Перевага віддаватиметься проектним 

пропозиціям, до розробки та реалізації яких 

залучено кілька ОТГ на паритетних засадах* 

*У будь-якому разі аплікаційна форма 

подається одна, є одна відповідальна 
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організація, партнери вказуються у 

відповідній графі аплікаційної форми 

 У заявника є досвід реалізації 

проектів міжнародної технічної 

допомоги або інших грантів 

Наявність досвіду реалізації грантових 

проектів для GIZ не є обов’язковою умовою, 

але буде враховуватися як додаткова 

перевага.  

 Заявником показано власний 

фінансовий внесок з метою 

підвищення рівня захисту  населення  

і територій ОТГ від надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного 

характеру 

Власний фінансовий внесок є обов’язковою 

умовою для відбору проектних пропозицій. 

 

 

За результатами оцінювання другого етапу на розгляд Дорадчої комісії буде поданий список 

заявок, що відповідають цілям проекту “Підтримка України в управлінні надзвичайними 

ситуаціями ” та є найкращими серед поданих. 

 

Третій етап 

 

Дорадча комісія обере до  5-ти проектних пропозицій з обґрунтуванням і рекомендуватиме їх 

GIZ  для отримання технічної допомоги під час засідання Дорадчої комісії. GIZ має право 

вносити зміни у список і приймає остаточне рішення по визначенню переможців. Кожен 

переможець конкурсу буде письмово поінформований про результати конкурсного відбору.  

 

Після ухвалення GIZ остаточного переліку проектних пропозицій, з кожним із відібраних 

учасників буде підписано окремий договір згідно зі стандартами GIZ, в якому будуть визначені 

обсяги технічної допомоги, умови співпраці та взаємні зобов’язання сторін. 

 

Графік заходів конкурсу 
 

 Захід Термін 

1. Утворення Дорадчої комісії для відбору проектних 

пропозицій, затвердження її персонального складу 

червень 2018 

 

2. Оголошення про початок конкурсу та організація зустрічі 

для потенційних заявників    

1 червня 2018 

3. Проведення інформаційної кампанії для представників 

зацікавлених ОТГ. Подання аплікаційних форм та інших 

документів для участі у конкурсі. 

1 -  22 червня 

2018 року 

4. Перший етап відбору Останній квартал 

червня 2018 

5. Другий етап відбору  Останній квартал 

червня2018 

7. Зустріч Дорадчої комісії. Ухвалення GIZ остаточного 

переліку проектних пропозицій 

Перший квартал липня 

2018 

 

8. Укладання договорів Липень 2018 

9. Передача обладнання, проведення тренінгів 

 

Липень-серпень 2018  

10. Оцінка результатів  Грудень 2018 
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Додаток 1 до Умов конкурсного відбору. 

 

1. Автомобіль в місцеву пожежну команду 

 

№ Назва обладнання Кількість, шт 

1.1. Пожежний автомобіль на базі Ford Ranger з 

пожежним модулем для гасіння пожеж на відкритій 

місцевості місткістю 700 л 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пожежне обладнання для дооснащення вже існуючого автомобіля в ОТГ  

№ Назва обладнання Кількість, шт 

2.1. Пожежний ствол ручний, 15-160 л/хв з насадкою для 

отримання піни низької та середньої кратності 

2 

 

 

 

2.2. Пожежний ствол ручний, 100-500 л/хв з насадкою для 

отримання піни низької та середньої кратності 

1 

 

 

 

2.3. Пожежний рукав «Т» Ø51 мм, довжина 20 м 12 
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2.4. Пожежний рукав «Т» Ø77 мм, довжина 20 м 12 

   

2.5. Переносна плаваюча мотопомпа 1 

 

 

 

2.6. Портативна освітлювальна система 1 

 

 

 

 

3. Інше рятувальне обладнання для ОТГ 

 

№ Назва обладнання Кількість, шт 

3.1. Груповий акумуляторний ліхтар пожежного 2 

 

 

 

3.2. Індивідуальний ліхтар пожежного 10 
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3.3. Багатофункціональний інструмент пожежного-

рятівника типу Hoolligan 

2 

 

 

 

3.4. Штурмова сокира пожежного-рятувальника з 

пласким обухом 

 

2 

 

 

 

3.5 Комплект гідравлічного рятувального обладнання 1 
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3.6 Освітлювальна пересувна установка, може 

використовуватися як генератор на 10кВ та як 

освітлювальна установка 

 

1 

 

 

 

 

  4. Захисний одяг пожежників-(добровольців) ОТГ: 

№ Назва обладнання 

4.1. Захисний одяг пожежного 

4.2. Захисний пожежний шолом 

4.3. Захисні чоботи пожежного 

4.4. Захисні рукавиці пожежного 

 


