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Оголошення конкурсу експертів 
 

Про конкурс  

Український культурний фонд – державна інституція, що створена у 2017 році з метою 

сприяння розвитку культури і мистецтв України, підтримки культурного розмаїття, 

інтеграції української культури у світовий культурний простір. ДіяльністьУкраїнського 

культурного фонду спрямовується та координується Міністерством культури України. 

Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюватиметься на конкурсних 

засадах. 

Оголошення конкурсів проектних заявок  на 2018 рік відбудеться в кінці травня 2018 

року.   

З метою забезпечення проведення прозорого і ефективного відбору проектів оголошується 

конкурс для створення експертних рад (конкурс експертів). 

Загальні засади утворення і діяльності експертних рад зазначені у Положенні про 

експертні ради Українського культурного фонду.  

Даним конкурсом передбачається набір від 40 до 60 експертів в рамках експертних рад за 

такими напрямами: 

● експертна рада з підтримки проектів у сфері візуального мистецтва (живопис, графіка, 

мозаїка, естамп, інсталяція, плакат, літографія, муралізм, стрит-арт, ленд-арт, 

скульптура, фотографія, паблік-арт), 

● експертна рада з підтримки проектів у сфері аудіального мистецтва 

(жива/відтворенамузика, саунд-арт, радіо),  

● експертна рада з підтримки проектів у сфері аудіовізуального мистецтва (кіно, 

телебачення, реклама, відео-арт, диджитал-арт, нові медіа, відеоігри, віджеїнг), 

● експертна рада з підтримки проектів у сфері дизайну та моди (інтер’єрів, прикладний, 

графічний, ландшафтний, саунд-дизайн, мода, архітектура), 

● експертна рада з підтримки проектів у сфері перформативного та сценічного 

мистецтва (театр, балет, танець, цирк, карнавал, музичні вистави (мюзикл, опера), 

перформанс, геппенінг),  

● експертна рада з підтримки проектів у сфері культурної спадщини (бібліотеки, 

музейна справа, архіви, ремесла, матеріальна та нематеріальна культурна спадщина),  

● експертна рада з підтримки проектів у сфері літератури та видавничої справи (книги, 

періодика, журнали, друковані ЗМІ, літературні фестивалі), 

● експертна рада з питань підтримки проектів у сфері культурних та креативних 

індустрій (фестивалі та заходи, культурні та креативні простори, креативне 

підприємництво, інновації).  

 

 



 

Основні терміни  

24 квітня – оголошення конкурсу на відбір експертних рад 

14 травня, 10.00 ранку– закінчення конкурсу на відбір експертних рад (документи, 

подані на конкурс після цього терміну, розглянуті не будуть) 

22 травня – проведення «сліпого» жеребкування 

23 травня – оголошення складу експертних рад 

30 травня – установча зустріч експертних рад 

21 травня – 16 липня – подання проектних заявок на конкурс  

17 липня – 13 серпня  – оцінювання проектних заявок експертами  

13 серпня – останній термін подання протоколів оцінювання і форм оцінювання 

експертами 

27 серпня – Координаційна зустріч Дирекції фонду з представниками експертних рад та 

Наглядовою радою (відповідно до ст.9 Закону України «Про Український культурний 

фонд» та Розділу VIII, п.1 Положення про Український культурний фонд, Дирекція фонду 

подає для схвалення Наглядовій раді Фонду погоджені рішення експертних рад Фонду 

щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких 

перевищує 150 мінімальних заробітних плат) 

3 вересня – винесення рішення Дирекцією Українського культурного фонду щодо 

фінансування/ нефінансування проекту. 

Функції експертів 

• Оцінювання проектних заявок відповідно до встановлених критеріїв призначення 

фінансування згідно Порядку проведення конкурсного відбору проектів: актуальність 

проекту, інституційна і індивідуальна спроможність заявника/ партнерства виконувати 

проект, зміст проекту та методологія, промоція результатів проекту, сталість проекту, 

якість бюджету та ефективність витрат. 

• Складання та надання форм оцінювання проектних заявок до Дирекції Українського 

культурного фонду. 

• Складання та надання підписаних протоколів оцінювання проектних заявок до 

Дирекції Українського культурного фонду. 

• Внесення на погодження Дирекції Фонду рішення щодо підтримки / непідтримки 

реалізації проектів.  

Робота експертних рад 

Експертні ради працюють дистанційно за виключенням необхідності участі в установчій 

та координаційній зустрічах, про які експерти будуть повідомлені заздалегідь.  

Склад експертних рад 

 До кожної експертної ради набираються три постійні представники і два резервні 

представники. Кожен кандидат має право податися лише до однієї експертної ради, про 

що зазначається в Декларації доброчесності.  



 

Основні вимоги до кандидатів 

• Повна вища освіта; 

• Фахові знання у сфері культури, креативних індустрій та проектного менеджменту; 

• Не менше трьох років досвіду роботи у сфері культурних і креативних індустрій та/ 

або не менше трьох років у сфері управління проектами (в будь-якій сфері); 

• Знання і навички щодо складання бюджетів проектів та фінансового менеджменту. 

Додаткові вимоги до кандидатів 

• Володіння англійською мовою;  

• Схвальні відгуки в українських та іноземних ЗМІ. 

Подання документів  

Подання документів на конкурси експертних рад відбувається електронною поштою. 

Документи мають бути надіслані на experts@ucf.in.ua 

• Посвідчення особи (копія паспорту, ідентифікаційного документу - для іноземців), в 

форматі pdf. 

• Підписана згода кандидата на обробку персональних даних, в форматі pdf (Додаток 1) 

• Копії дипломів, що підтверджуть освітньо-кваліфікаційний рівень,сертифікатів/ 

дипломів, що підтверджують відповідну післядипломну освіту, в форматі pdf. 

• Фахове резюме, що містить інформацію, зазначену в розділі «Вимоги до кандидатів», – 

в форматі pdf, не більше двох сторінок. 

• Мотиваційний лист, що містить інформацію, зазначену в розділі «Вимоги до 

кандидатів» - в форматі pdf, не більше  однієї сторінки. 

• Підписана Декларація доброчесності, в форматі pdf (Додаток 2). 

• Інші документи, матеріали, що на вашу думку, можуть надати вам перевагу при 

відборі, у форматі pdf, не більше двох сторінок.  

Зазначені документи мають бути зібрані разом в архів (zip, rar). Розмір архіву не має 

перевищувати 50 Мб. В темі листа зазначте: «Конкурс експертів_Назва експертної ради» 

Контактна інформація  

У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся до experts@ucf.in.ua 

 


