Оголошення конкурсу експертів

Український культурний фонд (далі - Фонд) державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону
України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в
державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та
духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до
національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та
інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність
Фонду,
згідно
чинного
законодавства,
спрямовується
та
координується Міністерством культури України.
Основні завдання Українського культурного фонду:
• Сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв,
розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності,
виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного
(національного) культурного продукту;
• Підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів
культури і мистецтва, зокрема молодих митців;
• Популяризація української культури та мистецтв, формування
позитивного іміджу України у світі;
• Задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за
кордоном;
• Експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів,
реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного
фонду;
• Сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного
культурного надбання;
• Підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного
співробітництва;
• Підтримка культурних проектів української діаспори.
З метою забезпечення проведення прозорого і ефективного відбору проектів,
реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного
фонду, оголошується конкурс з добору експертів експертних рад:
1.

Експертна рада з підтримки проектів у секторі візуального мистецтва
(живопис, графіка, мозаїка, естамп, інсталяція, плакат, літографія, муралізм,
стрит-арт, ленд-арт, скульптура, фотографія, паблік-арт);

Експертна рада з підтримки проектів у секторі аудіального мистецтва
(жива/відтворена музика, саунд-арт, радіо);
3. Експертна рада з підтримки проектів у секторі аудіовізуального мистецтва
(кіно, телебачення, реклама, відео-арт, диджитал-арт, нові медіа, відеоігри,
віджеїнг);
4. Експертна рада з підтримки проектів у секторі дизайну та моди (інтер’єрів,
прикладний, графічний, ландшафтний, саунд-дизайн, мода, архітектура);
5. Експертна рада з підтримки проектів у секторі перформативного та
сценічного мистецтва (театр, балет, танець, цирк, карнавал, музичні вистави
(мюзикл, опера), перформанс, геппенінг);
6. Експертна рада з підтримки проектів у секторі культурної спадщини
(бібліотеки, музейна справа, архіви, ремесла, матеріальна та нематеріальна
культурна спадщина);
7. Експертна рада з підтримки проектів у секторі літератури та видавничої
справи (книги, періодика, журнали, друковані ЗМІ, літературні фестивалі);
8. Експертна рада з питань підтримки проектів у секторі культурних та
креативних індустрій (фестивалі та заходи, культурні та креативні простори,
креативне підприємництво, інновації);
9. Експертна рада з фінансових питань;
10. Експертна рада з комунікаційних стратегій проекту.
2.

Кожен кандидат може податися тільки до однієї експертної ради.
Загальні засади утворення і діяльності експертних рад зазначені у Положенні
про експертні ради Українського культурного фонду.
Етапи проведення конкурсу
Конкурс з добору експертів експертних рад Українського культурного фонду
проводиться з 10.12.2018 року у чотири етапи:
І етап - подання документів на конкурс;
ІІ етап - виконання практичного завдання з оцінювання проекту
кандидатами у експерти, які пройшли відбір відповідно до встановлених
вимог;
ІІІ етап - відбір експертів за результатами виконання практичного
завдання;
IV етап - проведення онлайн жеребкування
До он-лайн жеребкування для оцінювання проектів в рамках найближчих
конкурсів проектів допускаються експерти, які подали свої заявки на конкурс
експертів не пізніше ніж за 10 днів до моменту оголошення конкурсу проектів
та пройшли конкурсний відбір.

Конкурс експертів є постійно діючим до моменту, поки не буде призупинений
рішенням Дирекції Фонду, що буде опубліковано на офіційному веб-сайті
Фонду.
Документи на конкурс з добору експертів будуть прийматися та розглядатися з
дати оголошення конкурсу експертів до моменту призупинення конкурсу.
Кандидати, які пройдуть конкурсний відбір, будуть включені до відповідної
експертної ради, і можуть бути залученими до процедури оцінювання проектів в
рамках найближчих оголошених Конкурсів проектів.

Повноваження експертів експертних рад Фонду:
- проводити в установленому порядку оцінювання проектів, відповідно до
Методики оцінювання проектів, які надійшли на конкурсний відбір та були
внесені до реєстру отриманих проектів;
- вносити на погодження Дирекції Фонду рішення щодо підтримки Фондом
реалізації проектів шляхом заповнення форми та протоколу оцінювання
проекту;
- вносити на розгляд Дирекції Фонду пропозицій щодо вдосконалення
механізму відбору проектів;
- проводити навчальні тренінги для різних цільових груп за запитом
Дирекції Фонду;
- вносити пропозиції щодо розроблення та вдосконаленні нормативноправових актів;
- брати участь в аналітичній та дослідницькій діяльності Фонду;
- бути залученими Дирекцією Фонду до аналізу змістової та фінансової
звітності проектів.
Основні вимоги до кандидатів, які подаються до експертних рад № 1-8:
- вища освіта другого (і вище) рівня;
- досвід у відповідному секторі культури та мистецтв не менше п’яти
років;
- досвід управління проектами;
- громадянство України.
Основні вимоги до кандидатів, які подаються до експертної ради №9:
- вища освіта другого (і вище) рівня
- досвід у фінансовому менеджменті, складання і аналіз бюджетів не менше
п’яти років;
- досвід управління проектами у сфері культури та мистецтв;
- громадянство України.

Основні вимоги до кандидатів, які подаються до експертної ради №10:
-

вища освіта другого (і вище) рівня
досвід у сфері PR, комунікацій не менше п’яти років;
досвід управління проектами у сфері культури та мистецтв;
громадянство України.

Перелік документів кандидатів, які подаються на конкурс
(для експертних рад №1-10):
ОБОВ’ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ:
- анкета;
- підписана Декларація доброчесності (Додаток 1);
- згода кандидата на обробку персональних даних (Додаток 2);
- копія документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство
України;
- копія індивідуального податкового номеру;
- документи, що підтверджують вищу освіту;
- фахове резюме;
- мотиваційний лист.
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ЗА НАЯВНОСТІ:
- інші документи та матеріали, які можуть надати перевагу кандидату при
конкурсному доборі та які підтверджують наявність:
• післядипломної освіти у галузі культурних та креативних індустрій,
комунікацій в культурних проектах; ступінь МВА (Master of
Business Administration), MPA (Master of Public Administration),
MLA (Master of Liberal Arts), магістр бізнес-адміністрування чи
магістра державного управління;
• наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) чи доктора
наук;
• досвіду роботи на керівних посадах в українських/міжнародних
компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
• володіння офіційними мовами Європейського Союзу, що
підтверджується сертифікатами про знання іноземної мови згідно
загальноєвропейської системи оцінювання (А-С);
• досвіду розроблення і реалізації освітніх, культурних,
інвестиційних та інноваційних проектів;
• схвальних відгуків в українських та іноземних засобах масової
інформації.

Обмеження щодо участі в конкурсі
У конкурсі з добору експертів не мають права брати участь члени органів
управління та працівники Фонду.
До участі у конкурсі не допускаються кандидати, які:
- за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
- мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена
або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом
останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення.
Форма подання документів
1. Анкета кандидата подається шляхом заповнення он-лайн форми за
посиланням: Анкета кандидата в експерти
Документи, які мають бути надіслані на скриньку experts-konkurs@ucf.in.ua:
2. Підписана Декларація доброчесності (Додаток 1), в форматі pdf, під назвою
«Декларація».
3. Підписана згода кандидата на обробку персональних даних (Додаток 2),
в форматі pdf, під назвою «Згода».
4. Копія документу, що посвідчує особу, в форматі pdf, під назвою «Паспорт».
5. Копія індивідуального податкового номеру, в форматі pdf, під назвою
«Код».
6. Копії документів, що підтверджують вищу освіту, в форматі pdf, одним
файлом, під назвою «Диплом».
7. Фахове резюме, що містить інформацію, зазначену в розділі «Вимоги до
кандидатів», в форматі pdf, не більше двох сторінок, під назвою «Резюме».
8. Мотиваційний лист, що містить інформацію, зазначену в розділі «Вимоги
до кандидатів» - в форматі pdf, не більше однієї сторінки, під назвою
«Мотивація».
9. Інші документи та матеріали, що на вашу думку, можуть надати вам
перевагу при відборі, у форматі pdf, одним файлом, під назвою «Інші
документи».
Документи подаються українською мовою або мовою оригіналу з перекладом
українською мовою.
Зазначені документи мають бути зібрані разом в архів (zip, rar).
Розмір архіву не має перевищувати 50 Мб.

В темі листа зазначається:
«Конкурс експертів_ПРІЗВИЩЕ_НОМЕР ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ»
Відповідальність за достовірність поданих документів несуть кандидати до
складу експертних рад.
Оплата послуг експертів
Законом України «Про Український культурний фонд» передбачено виплату
винагороди експертам експертних рад, розмір якої визначається за Методикою
визначення сум виплат експертам експертних рад Українського культурного
фонду, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018р.
№949.
Контактна інформація

experts-konkurs@ucf.in.ua
+38 (044) 504-22-66 (внутр.1106, 1461)
Експертний відділ УКФ

