
 

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ  

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – ВІДБІР КОМПАНІЙ) 
 

Країна: Україна 

Проект: Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови 

спроможностей 

Субпроект:  Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО у 

громаду м. Запоріжжя 

Позика №: TF0A3307 

Проект №: P158091 

 

Назва завдання Субпроекту: Організація та проведення навчальних заходів та надання 

консультаційних послуг з питань працевлаштування та розвитку підприємництва для вразливих 

категорій населення, внутрішньо переміщених осіб, комбатантів та членів їх родин в Запоріжжі та 

Запорізькій області. 

Ідентифікаційний № Субпроекту (згідно Плану Закупівель): ZP-CS-1-001-CQS.  

Україна отримала фінансову допомогу від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

/ Міжнародної Асоціації розвитку («Світовий банк»), які діють у якості розпорядника грантових 

коштів різних «Донорів» в рамках Фонду Державного Розвитку Миру («ФДРМ») в розмірі три 

мільйони двісті тисяч доларів США (3.200.000,00 USD) («Грант») для виконання проекту з 

Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей 

(«Проект»). До Гранту входять дві частини: 

Частина 1. Управління проектом та моніторинг і оцінювання - зміцнення інституційної 

спроможності МТОТ у тому, що стосується плануванню робіт з розбудови миру та відновлення, 

керування ними, їх координації, виконання та моніторингу. 

Частина 2. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані 

переміщенням осіб і повернення комбатантів. Зокрема, пошук шляхів посилення 

інституціональних спроможностей Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України («Міністерство») у плануванні, управлінні, координації, 

впровадженні та нагляді за збереженням миру та зусиль по відновленню, а також для управління 

субпроектами, що направлені на потреби визначених окремих категорій громадян у вибраних 

сферах, направлених на, в тому числі:  

i. Покращення умов житлової інфраструктури;  

ii. Підвищення можливостей для працевлаштування;  

iii. Покращення комунальних послуг, в тому числі послуги з допомоги у медичній, соціальній 

та психоаналітичній сферах; 

iv. Виконання робіт по відродженню місцевих громад. 

Проект буде впроваджено під загальним наглядом Міністерства за підтримки 

Індивідуальних консультантів, обраних для щоденного управління та координації Гранту. 

Міністерство відповідальне за загальну координацію діяльності та звітності у рамках Проекту. 



Консультаційні послуги (далі – «Послуги») в рамках Субпроекту передбачають організацію і 

проведення заходів за наступними напрямками: 

i. Сприяння працевлаштуванню. Організація та проведення навчання щодо пошуку роботи 

для ВПО, комбатантів та членів їхніх сімей. Організація та проведення тренінгів із 

професійного навчання з метою отримання нової професії або підвищення кваліфікації. 

Рекрутери проведуть персональні консультації про ринок праці та складання резюме, 

індивідуальний підбір вакансій. Цей напрям Субпроекту спрямований на 

працевлаштування та збільшення доходів. 

ii. Розвиток підприємництва та створення нових робочих місць в м. Запоріжжя та Запорізькій 

області шляхом навчання, оцінки та пошуку фінансування для розвитку МСП. Має бути 

проведено навчання щодо ведення підприємницької діяльності та розвитку навичок для 

ВПО, комбатантів та приймаючих громад. Кожному учаснику буде надано консультації 

щодо розрахунків бізнес-плану та можливість презентувати власний розроблений проект 

перед інвесторами з метою пошуку фінансування на початок бізнесу. Після початку 

роботи бізнесу, протягом 3 (трьох) місяців, кожен учасник має отримати менторську 

підтримку спрямовану на розвиток підприємства. Цей напрям Субпроекту спрямований на 

створення нових малих підприємств та збільшення робочих місць. 

Очікувана тривалість завдання становить п’ять (5) місяців з початку надання послуг, 

запланованим на січень 2018 року. Кінцевий термін надання послуг 31.05.2019 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

(МТОТ) запрошує правомочні консультаційні компанії (надалі – «Консультанти»), виявити свою 

зацікавленість у наданні зазначених Послуг. Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, 

що підтверджує наявність у них кваліфікації та досвіду, необхідних для виконання Послуг.  

Включення Консультантів в «короткий список» здійснюватиметься на основі наступних 

критеріїв: 

- Принаймні 3-річний досвід роботи на ринку професійних послуг, включаючи 

організацію та проведення семінарів та тренінгів у сфері надання послуг з 

навчання в сфері бізнесу, та професійного навчання чи подібне; 

- принаймні 3-річний досвід роботи в регіоні або країнах з перехідною економікою; 

- досвід розробки навчальних програм з питань розбудови спроможності 

інституцій, менеджменту, вразливих категорій населення, ВПО, комбатантів та 

членів їх сімей; 

- досвід організації логістики проведення масштабних (large-scale) заходів надає 

перевагу; 

- досвід співпраці з державними органами влади, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами влади; 

- досвід проведення навчання менеджменту/управлінню та розвитку бізнесу, 

відповідно до цілей і завдань цього Проекту,  

- досвід проведення навчання щодо МСБ, стартапів тощо; 

- досвід роботи в рамках або впровадження проектів МФО або міжнародних 

донорів надає перевагу 

- наявність щонайменше 5 (п'яти) ключових експертів та тренерів, що відповідають 

наступним основним вимогам: 

 вища освіта в управлінні або адміністрації, соціальній роботі, педагогіці, 

економіці або подібне; 

 принаймні 3-річний досвід роботи у сфері МСБ, професійного навчання, 



 

розбудови потенціалу та посилення спроможності; 

 досвід у проведенні семінарів і тренінгів для вразливих категорій 

населення, ВПО, комбатантів та членів їх сімей або інших подібних та 

масштабних заходів буде перевагою; 

 досвід проведення тренінгів та семінарів із МСБ і створенню власного 

бізнесу або пошуку роботи буде перевагою; 

 практичний досвід роботи з розбудови потенціалу, особливо для органів 

влади 

 вільне володіння українською та/або російською мовами. 

До Виявлення зацікавленості, Консультант має додати усі необхідні документи щодо 

підтвердження кваліфікаційних вимог, зазначених вище. 

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на пункт 1.9 Посібника Світового Банку «Відбір та 

найм консультантів за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками 

Світового Банку» в редакції від січня 2011 року зі змінами від липня 2014 року (надалі – 

Посібник), який містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів. 

Консультанти можуть об’єднуватись з іншими фірмами у формі спільного 

підприємства/консорціуму або на правах підрядник-субпідрядник для підвищення рівня своєї 

кваліфікації. 

Консультанта буде обрано за допомогою методу відбору на основі кваліфікації консультанта 

(CQS), що детально описаний у параграфі 3.7 Розділу ІІІ Посібника. 

Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою, що вказана нижче, з 10:00 до 

18:00 години за місцевим часом. 

 

Виявлення зацікавленості мають бути доставлені електронному вигляді на адресу електронної 

пошти: brigin@mtot.gov.ua та procurement.mtot@gmail.com із зазначенням теми листа:  

«ZP-CS-1-001-CQS: Виявлення зацікавленості» до 10 січня 2019 року включно. 

 

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 

України 

До уваги:  Бригінець Яніна, секретар тендерного комітету Гранту ФДРМ TF0А3307 

Адреса:  01196, Україна, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, офіс 321 

Електронна пошта: brigin@mtot.gov.ua з копією на procurement.mtot@gmail.com  
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST  

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 
 

Country: Ukraine 

Project: Conflict Response and Recovery Pilot and Capacity Building Project 

Sub-project: New possibilities for adaptation of internally displaced persons and ATO veterans into 

the Zaporizhzhya city community 

Loan No.: TF0A3307 

Project No.: P158091 

 

Name of sub-project assignment: Organization and holding training activities and provision of 

consultancy services on employment and development of entrepreneurship for vulnerable categories of 

the population, internally displaced persons, combatants and their family members in Zaporizhzhya and 

Zaporizhzhya Region. 

Sub-project ID (as per the Procurement Plan): ZP-CS-1-001-CQS.  

Ukraine has received financial assistance from the International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD) / International Development Agency (IDA), acting as administrator of the grant 

funds provided by various “Donors” under the State Building and Capacity Fund (“SPF”), in the amount 

of three million two hundred thousand US Dollars ($ 3,200,000.00 USD) (the “Grant”) towards the cost 

of Conflict Response and Recovery Pilot and Capacity Building Project (the “Project”). The Grant 

includes two parts: 

Part 1. Project Management and Monitoring and Evaluation – strengthening MOT institutional 

capacities on planning works on peacebuilding and revitalization, their management, coordination, 

performance, and monitoring. 

Part 2. Pilot activities to respond to the development challenges from increased number of 

temporarily displaced persons and combatants return, and to seek ways to strengthen the institutional 

capacities of the Ministry for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of 

Ukraine (the “Ministry”) to plan, manage, coordinate, implement, and monitor peace building and 

recovery efforts and to manage Subprojects to respond the needs of selected Eligible Beneficiaries in 

Selected Areas aimed at, inter alia:  

v. improvement of housing infrastructure conditions;  

vi. increase of employment opportunities;  

vii. improvement of municipal services including health, social and psychosocial assistance services; 

viii. implementation of community revitalization activities. 

The Project will be implemented under general supervision of the Ministry supported by 

individual consultants (“ICs”) selected for day-to-day management and coordination of the Grant. The 

Ministry shall be responsible for general coordination and reporting under the Project. 

The consultancy services (further – the Services) within the sub-project envisage organizing and holding 

activities/events in the following areas: 

iii. Facilitating employment (“Perspective”). Training will be held to teach IDPs, veterans and their 

family members to search for work. Vocational courses will also be held for the mentioned 



 

people to get a new profession or to improve their qualification. Recruiters will conduct personal 

consultations on the employment market, CV preparation, and individual selection of vacancies. 

This sub-project component is aimed at employment of participants and improvement of their 

income. 

iv. Development of entrepreneurship (“Business Platform”) and creation of new jobs in 

Zaporizhzhya City and Region through training, evaluation, and search for financing of small and 

medium businesses development. Training will be held for IDPs, veterans, and host communities 

on conducting entrepreneurial activity and skills development. Further, each participant will be 

given advice on business plan calculations and on presenting his sub-project to investors in search 

for financing and startup launch. After commencement of business operation, each participant 

will receive mentorship during company development. This sub-project component is aimed at 

creation of new small enterprises and increase of the number of jobs. 

The expected duration of the assignment comprises 5 (five) months following commencement of the 

services, planned for January 2019. The deadline for provision of the services is 31.05.2019. 

Ministry for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine (MTOT) 

does hereby invite eligible consulting companies (further – the Consultants) to express their interest in 

provision of the mentioned Services. Interested Consultants should provide information demonstrating 

that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.  

Shortlisting shall be done according to the following criteria: 

- At least 3 years’ experience on the market of professional services, including organizing 

and holding seminars and workshops in the field of provision of services on business and 

vocational training, or similar; 

- At least 3 years’ experience of work in the region or countries with transitional economy; 

- Experience in development of training programs on institutions’ capacity building, 

management, vulnerable categories of the population, IDPs, combatants and their family 

members; 

- Experience in organizing logistics for holding large-scale events would be an advantage; 

- Experience in cooperation with state authorities, local government bodies and other local 

authorities; 

- Experience in training on management and business development in accordance with the 

objectives and tasks of the Project; 

- Experience in trainings on SME, start-ups, etc.; 

- Work experience in the framework of projects, or implementation of projects of 

international financial organizations or international donors would be an advantage; 

- Availability of at least 5 (five) key experts and coaches meeting the following 

requirements: 

 degree in management or administration, social work, pedagogics, economy or 

similar; 

 at least 3 years’ experience in small and medium entrepreneurship, vocational 

training, build-up of potential and capacity strengthening; 

 experience in holding seminars and workshops for vulnerable categories of the 

population, IDPs, combatants, and their family members, or other similar large-

scale events/activities would be an advantage; 

 experience in holding workshops and seminars on small and medium 

entrepreneurship and starting one’s own business or job search would be an 

advantage; 



 practical experience of work on build-up of potential, especially for the state 

authorities; 

 fluency in the Ukrainan and/or Russian language. 

To this Request for Expression of Interest, the Consultant shall attach all the necessary documents 

confirming compliance with the above qualification requirements. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines: 

Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank 

Borrowers dated January 2011 and amended in July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the 

World Bank’s policy on conflict of interest. 

Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture / consortium or a 

subconsultancy to enhance their qualifications. 

A Consultant will be selected in accordance with the selection method based on the consultant’s 

qualification (CQS) set out in detail in paragraph 3.7 of Section III of the Consultant Guidelines. 

Further information can be obtained at the address below or via e-mail from 10:00 to 18:00 local time. 

 

Expressions of interest must be delivered in electronic form to the e-mail addresses: brigin@mtot.gov.ua 

and procurement.mtot@gmail.com with subject: “ZP-CS-1-001-CQS: Expression of Interest” by 

January 10, 2018 inclusive. 

 

Ministry for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine 

Attn.:  Yanina Briginets, Secretary of the Tender Committee of SPF Grant TF0А3307 

Address:  1, office 321, Lesya Ukrainka Square, 01196 Kyiv, Ukraine 

E-mail: brigin@mtot.gov.ua with cc to procurement.mtot@gmail.com  
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