
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
щодо Розроблення та впровадження антикорупційної політики

під час організації та проведення закупівель, а також адміністрування
Прозорро Маркету ЦЗО ДУ “Професійні закупівлі”

1. Передумови.

“Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”
(TAPAS) - проєкт USAID / UK aid, виконавцем якого є Фонд Євразія.
Проєкт націлений на протидію корупції, шляхом реформування
електронного урядування в Україні та запровадження кращих світових
практик у сферах електронних закупівель, відкритих даних та електронних
послуг. Дане технічне завдання стосується конкурсу, що є частиною
проєкту, котрий реалізує ЦЗО ДУ “Професійні закупівлі” за підтримки
TAPAS.

Технічне завдання стосується виконання завдання “Розроблення та
впровадження антикорупційної політики під час організації та проведення
закупівель, а також адміністрування Прозорро Маркету ЦЗО ДУ
“Професійні закупівлі”.

2. Мета завдання.

Метою завдання є дво-етапне проведення аудиту бізнес-процесів в
контексті антикорупційної політики, створення та імплементація
стандартів операційних процедур (СОП), а також проведення навчання для
співробітників ЦЗО ДУ “Професійні закупівлі”.

3. Обсяг робіт

Проєктом передбачено три модулі задля реалізації завдання, зокрема:

1. Попередній аудит та навчання співробітників
1.1. Інтерв’ювання ключових овнерів процесів, зокрема, керівника

ЦЗО, його заступників, начальників відділів та секторів,
провідного економіста, уповноважених осіб з організації та



проведення процедур закупівель, фахівців-аналітиків з
дослідження товарного ринку, щодо їхньої взаємодії, у тому
числі оцінка комунікації, на чому вона базується, які є
очікування щодо протидії корупції.

1.2. Перевірка існуючих документів та надання методології;
1.3. Навчання з питань боротьби та запобігання корупції персоналу

ЦЗО ДУ “Професійні закупівлі” та уповноважених осіб згідно
чинних нормативно-правових актів у сфері антикорупційної
діяльності, включаючи такі теми як

1.3.1. політика у сфері конфлікту інтересів, та взаємодія з
контролюючими та правовими органами;

1.3.2. політика щодо подарунків та гостинності;
1.3.3. визначення корупційної відповідальності;
1.3.4. НПА, де містяться основні антикорупційні вимоги

(законодавство, роз’яснення НАЗК тощо).

2. Розробка стандартів щодо внутрішньої та зовнішньої
антикорупційної політики, у тому числі практичні механізми
моніторингу щодо дотримання цієї політики, а саме:
1.1. розроблена та погоджена антикорупційна програма ЦЗО з

ключовими овнерами процесів, зокрема, керівником ЦЗО,
його заступниками, начальниками відділів та секторів,
провідним економістом;

1.2. розроблені та погоджені з ключовими овнерами процесів та
керівництвом ЦЗО стандартні операційні процедури, зокрема
щодо:

1.2.1. Антикорупційної перевірки ділових партнерів;
1.2.2. Кваліфікації постачальників у межах е-каталогу Prozorro

Market і додавання товарів;
1.2.3. Пошуку та підбору персоналу;
1.2.4. Взаємодії з Замовниками (ЦОВВ, які передають

закупівлі до ЦЗО);
1.2.5. Оцінки корупційних ризиків під час проведення

закупівель та запровадження антикорупційних заходів;
1.2.6. Порядку інформування про факти порушення

антикорупційного законодавства та захист викривачів
(службові розслідування).



2. Впровадження та навчання. Повторний аудит після впровадження та
проведенного навчання:
2.1. Підготовка внутрішніх документів (Накази, інструкції тощо) та

введення в дію розроблених СОП та антикорупційної
програми ЦЗО;

2.2. Навчання співробітників, що включає детальне роз'яснення
антикорупційної програми, СОП та практичні кейси;

2.3. Інтерв'ювання керівництва, овнерів процесів та співробітників
щодо рівня засвоєння інформації, тестування (тестування, що
має періодичний характер; теоретичні та практичні кейси);

2.4. Визначення сталої моделі подальшого розвитку
антикорупційних заходів в ЦЗО (навчання уповноваженого з
питань запобігання корупції та/або амбасадорів всередині
ЦЗО);

2.5. Розроблена та впроваджена модель періодичної оцінки
корупційних ризиків в ЦЗО.

4. Очікувані часові рамки реалізації проєкту

№
мод
уля

Назва модуля Термін

1 “Попередній аудит та навчання співробітників” 2 місяці з
моменту

підписання
контракту

2 “Розробка стандартів щодо внутрішньої та
зовнішньої антикорупційної політики, у тому
числі практичні механізми моніторингу щодо
дотримання цієї політики”

3 місяці з
моменту

підписання
контракту

3 “Впровадження та навчання. Повторний аудит
після впровадження та проведенного навчання”

1-2 місяці з
моменту

завершення
модуля №2



5. Місце виконання завдання

м. Київ, Україна

6. Критерії відбору та вимоги до виконавця робіт

Відбір надавача послуг буде здійснений на конкурсній основі.
Рішення щодо переможця прийматиме конкурсна комісія, яка складається
зі спеціалістів Фонду Євразія та представників Набувача на основі оцінки
пропозиції по відношенню до інших заявок/пропозицій та базуючись на
принципі «ціна-якість».

Учасник, суб’єкт господарювання, повинен відповідати таким
критеріям відбору:

1. Досвід побудови комплаєнс систем у державному секторі (від 1
проєкту). Такий досвід підтверджується листом-гарантією від
учасника та/або копією договору, що свідчить про реалізацію
аналогічно проєкту, та/або листом-відгуком від організації, в котрій
було запроваджено такий проєкт.

2. Наявність кваліфікованих спеціалістів (перелік осіб має бути
доданий до пропозиції), котрі будуть залучені до реалізації завдань
цього ТЗ. Така кваліфікація підтверджується наданням резюме
спеціалістів або портфоліо до пропозиції.

Перевага надається учаснику, що запропонує команду спеціалістів
для виконання завдань ТЗ, які мають  позитивний досвід у наступному:

1. Досвід проведення навчань з питань боротьби та запобігання
корупції відповідно до чинного законодавства (від 1 року). Такий
досвід підтверджується листом-гарантією від учасника та/або копією
договору, що свідчить про реалізацію аналогічно проєкту, та/або
листом-відгуком від організації, в котрій було запроваджено такий
проєкт.



2. Досвід супроводу замовників та учасників публічних закупівель (від
1 року). Такий досвід підтверджується листом-гарантією від
учасника та/або копією договору, що свідчить про реалізацію
аналогічно проєкту, та/або листом-відгуком від організації, в котрій
було запроваджено такий проєкт.

Проєктом передбачається проведення навчальних заходів під час
першого та третього модулів. У зв’язку з цим до учасника конкурсу є такі
додаткові вимоги:

1. Учасник має передбачити в своїй пропозиції організацію навчальних
заходів, включаючи необхідне матеріально-технічне забезпечення
(щонайменше - проєктор, фліпчарт, роздатковий матеріал, канцелярія
тощо) та оренду приміщення, якщо в його розпорядженні чи
володінні немає такого. Кількість заходів визначає учасник
самостійно, з огляду на запропонований підхід до реалізації, у
проєктній пропозиції.

2. Усі потенційні витрати входять до предмету закупівлі, тобто
запропонована ціна контракту має включати в себе усі накладні та
інші витрати, які можуть з'явитися під час виконання контракту.
Запропонована ціна контракту є остаточною і не підлягає змінам.

3. Усі послуги повинні надаватися в територіальних межах м. Києва.

7. Результати та терміни виконання завдань

Кількісними та/або якісними критеріями досягнення продуктивності
від реалізації завдання є такі показники:

№ Опис Результат Терміни

Модуль 1 Попередній аудит та навчання
співробітників

1. Звіт щодо
відповідності
організаційної структури
ЦЗО фактичному стану
справ, зокрема, як
побудовані
бізнес-процеси,
візування документів,

2 місяці з
моменту

підписання
контракту



вертикальна та
горизонтальна взаємодія
співробітників (документ
у форматі docs/pdf та
презентація звіту команді
ЦЗО).
2. Звіт щодо
бізнес-процесів, які
мають найвищі
корупційні ризики та
пропозиції щодо
зменшення цих ризиків
(документ у форматі
docs/pdf та презентація
звіту команді ЦЗО).
3. Протокол/звіт щодо
навчання співробітників
(документ у форматі
docs/pdf).
4. Результати щодо
проходження навчання
(документ у форматі
docs/pdf з конкретними
показниками тестування
тощо).

Модуль 2 Розробка стандартів щодо
внутрішньої та зовнішньої
антикорупційної політики, у
тому числі практичні
механізми моніторингу щодо
дотримання цієї політики

1. Розроблена та
погоджена з ключовими
овнерами та
керівництвом ЦЗО
антикорупційна
програма ЦЗО (документ
у форматі docs/pdf та
презентація програма
команді ЦЗО);
2. Розроблені та
погоджені з ключовими

3 місяці з
моменту

підписання
контракту



овнерами та
керівництвом ЦЗО
стандартні операційні
процедури (СОП),
зокрема щодо:
2.1. Антикорупційної
перевірки ділових
партнерів (документ у
форматі docs/pdf та
презентація СОП
команді ЦЗО);
2.2. Кваліфікації
постачальників у межах
е-каталогу Prozorro
Market (документ у
форматі docs/pdf та
презентація СОП
команді ЦЗО);
2.3. Пошуку та підбору
персоналу  (документ у
форматі docs/pdf);
2.4. Взаємодії з
Замовниками, зокрема,
ЦОВВ, які передають
закупівлі до ЦЗО
(документ у форматі
docs/pdf та презентація
СОП команді ЦЗО);
2.5. Оцінки корупційних
ризиків під час
проведення закупівель та
запровадження
антикорупційних заходів
(документ у форматі
docs/pdf та презентація
СОП команді ЦЗО);



2.6. Порядку
інформування про факти
порушення
антикорупційного
законодавства та захист
викривачів  (документ у
форматі docs/pdf та
презентація СОП
команді ЦЗО).

Модуль 3 Впровадження та навчання.
Повторний аудит після
впровадження та
проведенного навчання.

1. Протокол/звіт щодо
навчання (документ у
форматі docs/pdf).
2. Результати щодо
проходження навчання
(документ у форматі
docs/pdf з конкретними
показниками тестування
тощо).
3. Внутрішні документи
ЦЗО (Накази, інструкції,
проєкти рішень тощо-
документи у форматі
docs).
4. Звіт про оцінку
корупційних ризиків
після завершення
попередніх завдань
(документ у форматі
docs/pdf та презентація
звіту команді ЦЗО).
5. Стала модель
подальшого розвитку
антикорупційних заходів
в ЦЗО (документ у
форматі docs/pdf та
презентація моделі

1-2 місяці з
моменту

завершення
Модуля №2



команді ЦЗО).


