
Положення 

про експертні ради Українського культурного фонду 

(в новій редакції) 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади, критерії та порядок проведення 

конкурсу з добору експертів до експертних рад Українського культурного 
фонду (далі - Фонд), засади діяльності та порядок роботи експертів експертних 
рад Фонду (далі - Експертні ради), які сформовані для проведення конкурсного 

відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за шдтримки 

Українського культурного фонду. 

1.2. Експертні ради Фонду діють на постійній основі та складаються із загальної 
бази експертів, які обрані безстроково за результатами проведеного конкурсу з 
добору експертів відповідно до вимог та критеріїв, визначених цим 

Положенням, склад яких затверджується Дирекцією Українського культурного 

фонду (далі - Дирекція Фонду). 

1.3. Експертні ради у своїй діяльності керуют,ься Конституцією України, 
Законом України «Про Український культурний фонд», актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Український 

культурний фонд, цим Положенням, Порядком повідомлення про 
наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що 
виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів за 

підтримки Українського культурного фонду (надалі - Порядок про конфлікт 

інтересів), Порядком проведення конкурсного відбору проектів, Методикою 

оцінювання проектів, законодавством щодо захисту авторських прав, Законом 

України «Про запобігання корупції», іншими нормативно-правовими актами. 

1.4. Склад Експертних рад формується шляхом конкурсного відбору, який 
проводиться згідно процедури зазначеної у розділі 4 цього Положення. У разі 
необхідності Дирекцією Фонду оголошується додатковий добір експертів. 

1.5. Результати конкурсу з добору експертів оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті Українського культурного фонду. 
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2.2. Експерти мають право: 

2.2.1. вносити пропозиції до Дирекції Фонду щодо розгляду питань, яю 

належать до компетенції Експертних рад; 

2.2.2. вносити до Дирекції Фонду пропозиції щодо вдосконалення механізму 

оцінювання та відбору проектів; 

2.2.3. у разі прийняття рішення про вихід із складу Експертної ради, подати 

заяву Дирекції Фонду з обrрунтуванням причин виходу. 

2.3. Експерти експертних рад зобов'язані: 

2.3 .1. дотримуватись у своїй діяльності принципів законності, повноти розгляду 

проектів, поданих на конкурс, об'єктивності, обrрунтованості прийнятих 

рішень, професіоналізму, відкритості, незалежності, прозорості, 

неупередженості, а також конфіденційності та нерозголошення інформації, 
отриманої у процесі оцінювання проектів; 

2.3.2. у своїй діяльності дотримуватися вимог Порядку про конфлікт інтересів; 
2.3.3. перед початком оцінювання, у разі виникнення обставин, які відповідно 

до Порядку про конфлікт інтересів, визначено, як конфлікт інтересів, 

невідкладно у письмовій формі ( згідно з додатком, передбаченим Порядком про 

конфлікт інтересів) повідомити Дирекцію Фонду. 

2.4. На етапі фінансування проектів, діючі експерти експертних рад Фонду, які 
були залучені до оцінювання цих проектів на етапі відбору, не мають права 

брати участь у їх реалізації з метою отримання прибутку, винагороди. 

3. Порядок формування Експертних рад

3.1. Персональний склад Експертних рад відповідного сектору/напряму 

формується за результатами проведеного конкурсу з добору експертів у 
порядку, визначеному цим Положенням, та затверджується Дирекцією Фонду. 

3 .2. Для проведення такого конкурсу Дирекцією Фонду створюється Комісія з 

добору експертів, що складається з працівників Фонду і затверджується 

наказом Виконавчого директора Фонду. 

З.З. Вимоги до кандидатів в експерти: 

- вища освіта другого (і вище) рівня;

- досвід у відповідній сфері не менше п'яти років;
. . - досвщ управшння проектами;

- досвід складання бюджетів проектів;
- досвід у сфері комунікацій;
- громадянство України.

3.4. Кандидати в експерти надають Комісії з добору експертів такі документи: 
- декларація доброчесності (Додаток 1 );
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