
с.1 |  
 

 

 

У рамках партнерства Управління з координації гуманітарних справ (УКГС) та партнери керуються відповідними 

принципами підзвітності, застосовними до Спільного фонду фінансування країни, шляхом застосування таких 

процесів: 

  

Етап 1: Реєстрація  

Потенційні партнери розпочинають процес набуття статусу партнера та направляють до Відділу гуманітарного 

фінансування запит на отримання доступу до Системи управління грантами (GMS), до якого додають копію 

свідоцтва про реєстрацію (бажано англійською мовою), у якому зазначено повну назву партнера. Надання 

свідоцтва про реєстрацію є обов'язковим, та його має бути надано до отримання доступу до Системи управління 

грантами задля уникнення можливих розбіжностей у написанні назв у Системі управління грантами, які призведуть 

до затримок у створенні та підготовці угоди про надання коштів та під час виділення коштів. 

 

Етап 2: Комплексна перевірка (Due diligence)  

Після завершення процесу реєстрації партнеру надається доступ до Системи управління грантами 
(gms.unocha.org), та розпочинається процес комплексної перевірки (Due Diligence). Проводиться ретельна 
перевірка заявок та документів, наданих у рамках комплексної перевірки, задля забезпечення відповідності 
партнерів мінімальним вимогам, перелік яких зазначено нижче. Цей етап є основним початковим кроком для 
забезпечення роботи Фонду на засадах підзвітності.  
 
Після отримання доступу до Системи управління грантами партнер повинен задовольняти вимогам комплексної 

перевірки та заповнити відповідні форми в Системі управління грантами. До необхідних для комплексної перевірки 

документів належать:  

  

(i) Форма заявки (Додаток 10.2.a) 

  

(ii)  Заяви в рамках процесу комплексної перевірки (на яких проставлені відповідні підписи та печатки та 

зазначено дату) – див. Додаток 10.2b 

 

☐ Заява щодо попередніх або поточних судових процесів або слідчих дій, які проводяться щодо партнера. 

Якщо такі процеси відбувалися раніше або проводяться зараз, просимо надати докладне пояснення та 

додати відповідні підтверджувальні документи.  

 

☐ Заява про відсутність підтримки організацій та осіб, яких включено до Консолідованого переліку осіб, 

стосовно яких Радою Безпеки Організації Об’єднаних Націй запроваджено санкції1.  

☐ Заява про визнання та підтримку діяльності ООН щодо дотримання встановлених законодавчих та 

регуляторних норм (комплаєнс).  

☐ Заява про відсутність конфлікту інтересів. 

                                                      
1 [1] www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list  

 

Додаток 10.1  

Настанови з питань відповідності, оцінки спроможностей та управління результативністю 

 

https://cbpf.unocha.org/
http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
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☐ Заява про надання достовірної інформації.  

(iii) Свідоцтво про реєстрацію в країні діяльності. У разі неможливості реєстрації організації в країні діяльності, 

Координатор із гуманітарних питань може прийняти свідоцтво про реєстрацію в іншій країні-члені ООН (подача 

свідоцтва про реєстрацію така сама, як і на етапі 1 вище).  

  

(iv) Банківські реквізити (див. Додаток 10.2c). 

  

(v) Виписка із банківського рахунку: якщо дані власника рахунку відрізняються від назви партнера, зазначеної 

під час реєстрації, необхідно надати лист-підтвердження від імені організації (на фірмовому бланку, за підписом 

та печаткою уповноваженої особи), що банківській рахунок, щодо якого надано виписку, належить організації, 

назву якої зареєстровано в Системі управління грантами. 

  

(vi) Документи, що посвідчують особу, (копія паспорту або посвідчення особи) та резюме уповноваженого 

представника організації в країні. 

  

На власний розсуд кожний Спільний фонд фінансування країни може передбачити інші обов'язкові або 

необов'язкові вимоги для реєстрації та комплексної перевірки (див. Додаток 11.2, офлайн версії документів у 

рамках комплексної перевірки). 

 

Кожний Спільний фонд фінансування країни може визначити, чи процеси реєстрації та комплексної перевірки є 

відкритими для будь-якого потенційного зацікавленого партнера, чи таку можливість він матиме лише після 

отримання запрошення. Це залежить від спроможностей Відділу гуманітарного фінансування обробляти заявки 

на реєстрацію та проходження комплексної перевірки, кількості неурядових організацій (НУО)-виконавців на 

місцях або етапу формування фонду (так, наприклад, для новоствореного фонду першочерговим завданням може 

бути обробка заяв декількох обраних НУО із підтвердженими спроможностями та наявним доступом до 

пріоритетних районів та/або досвідом роботи в пріоритетних секторах). 

 

Після завершення процесу комплексної перевірки та успішного затвердження партнера організація пройде процес 
Оцінки спроможностей (етап 3) з метою визначення її відповідності для отримання коштів та встановлення її 
рейтингу ризиків. 
 
Хоча проходження комплексної перевірки для установ ООН є необов'язковим, під час етапу комплексної перевірки 
необхідно надати такі дані: i) адреса офісу, ii) контактні дані вповноваженого представника (який має право підпису 
угоди про надання коштів) та iii) дані щодо банківського рахунку. Ці дані надаються через Систему управління 
грантами. 
 
Етап 3: Оцінка спроможностей 

Для отримання коштів НУО повинні пройти оцінку спроможностей для визначення їхньої відповідності та рейтингу 
ризиків. Одним із головних чинників дотримання принципів підзвітності в рамках Спільного фонду фінансування 
країни та метою оцінки спроможностей є систематична перевірка інституційних, технічних, управлінських та 
фінансових спроможностей партнера та забезпечення наявності у Фонду необхідної інформація для прийняття 
обґрунтованих рішень щодо відповідності партнера критеріям та встановлення первісного рейтингу ризиків. 
 
Координатор з гуманітарних питань після консультацій із Дорадчою радою затверджує методи проведення 
Фондом оцінки спроможностей та пов'язані з цим витрати. Більше інформації щодо різних видів оцінки 
спроможностей Спільними фондами країн у розділі 4 Керівництва з операційних питань (Operational Handbook). 
Здебільшого застосовується Внутрішня оцінка спроможностей. 
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Внутрішня оцінка спроможностей 

Партнери мають надати документи, зазначені в контрольному переліку документів для цілей Внутрішньої оцінки 

спроможностей (Додаток 10.3a), електронною поштою або в документарній формі, як погоджено з УКГС/Відділом 

гуманітарного фінансування. Оцінювання та визначення балів проводиться в Системі управління грантами за 

допомогою функції Внутрішньої оцінки спроможностей Спільних фондів. Анкета для цілей Внутрішньої оцінки 

спроможностей розроблена для отримання основних даних щодо спроможностей партнера в категоріях, 

зазначених нижче:  

 

  
Категорії Внутрішньої оцінки 

спроможностей  
Вага Примітка 

A 
Комплексна перевірка  
(Due diligence)  

ТАК/НІ 
Якщо в організації немає схвалених результатів 
проходження Комплексної перевірки для цілей Спільного 
фонду країни, решта запитань вилучається. 

B 
Керівні та інституційні 
спроможності 25 

  
  

C 
Спроможності щодо здійснення 
заходів реагування за програмою 30 

  
  

D 
Спроможності щодо координації та 
партнерства 15 

  
  

E Фінансові спроможності 

30 

Якщо організація пройшла оцінку в рамках Узгодженого 
підходу до переказу коштів (HACT), для категорії E 
Внутрішньої оцінки спроможностей результати цієї оцінки 
HACT будуть використовуватися таким чином: високий 
рівень ризиків (High) = 0; значний рівень (Significant) = 10; 
середній рівень (Medium) = 20; низький рівень (Low) = 30 

  Загальне значення 100   

  

Категорії та значення ваги категорії для анкети для Внутрішньої оцінки спроможностей встановлено для всіх 

регіонів світу. Спільні фонди фінансування країни можуть додавати запитання до основної анкети, але не можуть 

виключати або оминати основні питання, необхідні для оцінки (див. Додаток 10.3b загальної анкети Внутрішньої 

оцінки спроможностей (ICA global questionnaire)). 

  

Оцінка включає проведення аналітичного аналізу документів, наданих партнером-виконавцем, інтерв'ю зі 

штатними співробітниками організації, за можливості відвідування офісів партнера-виконавця та інтерв'ю з 

основними залученими сторонами, такими як попередні/поточні донори та партнери, а також керівники та члени 

кластерів. 

 

Під час Внутрішньої оцінки спроможностей за можливості враховуються наявні результати оцінок, таких як оцінка 

в рамках Узгодженого підходу до переказу коштів (HACT). Результати HACT для НУО будуть використовуватися 

для визначення балів у 4-ій категорії Внутрішньої оцінки спроможностей. Наприклад, якщо в НУО низький рівень 

ризиків за результатами HACT, у неї буде найвищий бал (напр., 30% у категорії Фінансових спроможностей). 

Аналогічно, якщо в партнера високий рівень ризиків за результатами HACT, у нього буде 0 з 30% для Внутрішньої 

оцінки спроможностей. Оцінка HACT та відповідні бали описані вище.  

 
Етап 4: Рейтинг ризиків 
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На основі балів, отриманих під час оцінки спроможностей, партнерів, які задовольняють вимогам, буде віднесено 

до однієї з трьох відповідних категорій ризиків (низький, середній, високий рівень). Координатор із гуманітарних 

питань після консультацій із Дорадчою радою визначає максимальне значення для включення в кожну з категорій 

ризиків. Цей бал та загальна встановлена категорія ризиків визначатимуть операційні модальності та механізми 

контролю, які застосовуються відповідно до принципів підзвітності Фонду. До таких модальностей належать 

механізми виділення коштів, періодичність аналітичної та фінансової звітності, а також планування відвідувань із 

метою моніторингу та вибіркових перевірок, відповідно до різних рівнів ризиків, а також тривалості та бюджету 

проєкту. 

 

Оцінка спроможностей партнера визначає спроможності партнера в певний проміжок часу. Під час виконання 

партнером проєктів УКГС буде переглядати оцінку та визначати бал партнера за результатами його виконання. 

Також, відповідно, результативність партнера буде використовуватися поряд із первісною оцінкою спроможностей 

для встановлення та коригування категорії ризиків. Так, наприклад, у  разі ефективного виконання партнером своїх 

проєктів, оцінка його результативності буде вищою, а, отже, категорію ризику партнера може буде змінено з 

середньої на низьку. Цей процес описаний на етапі 4 нижче.  

 

Протягом розгляду заявок партнерів щодо їхньої відповідності для отримання коштів Відділ гуманітарного 

фінансування надаватиме організації зворотний зв'язок щодо можливості переходу конкретної заявки на 

наступний етап розгляду.  

 
Партнери, які не задовольняють вимогам та вважаються невідповідними, матимуть можливість повторно подати 
необхідні документи для проведення Оцінки спроможностей Відділом гуманітарного фінансування через 6 місяців 
за умови, що вони зможуть продемонструвати, що були враховані питання, щодо яких було зроблено зауваження.  
 
Час проведення Оцінки спроможностей становить близько двох тижнів. 
 
Нижче наведено приклад оцінки спроможностей із максимальними значеннями та рівнями ризиків. Просимо взяти 
до уваги, що максимальні значення рівнів ризиків визначаються кожним фондом окремо з урахуванням контексту 
країни.  
 
 

 

Оцінка організації (у %) Рекомендація 

Буде визначено пізніше Організація задовольняє вимогам у якості Партнера з низьким 
рівнем ризиків. 

Буде визначено пізніше Організація задовольняє вимогам у якості Партнера з середнім 
рівнем ризиків. 

Буде визначено пізніше Організація задовольняє вимогам у якості Партнера з високим 
рівнем ризиків. 

Буде визначено пізніше Організація не задовольняє вимогам.  Повторне подання документів 
для проведення оцінки спроможностей може бути розглянуте 
Гуманітарним фондом для України через шість (6) місяців із дати 
цього огляду. 
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Питання та/або зауваження щодо процесу оцінки спроможностей можна направляти до Відділу гуманітарного 
фінансування УКГС на електрону адресу ocha-UHF@un.org. 
 
 
Етап 5: Індекс результативності  

 
Під час виконання партнерами, які відповідають вимогам, їхніх проєктів, їхній рівень ризиків буде коригуватиметься 
з урахуванням їхнього балу Індексу результативності (PI) (див. Додаток 13 «Індекс результативності в якості 
інструменту»). 

Інструмент Індексу результативності відіграє ключову роль для забезпечення дотримання принципів підзвітності 
та дозволяє УГКС оновлювати оцінку результативності партнерів.  

Рейтинг партнерів за результатами виконання ними проєктів буде використовуватися поряд із первісною оцінкою 
спроможностей для встановлення та, за необхідності, коригування рівнів ризиків партнерів. Так, наприклад, у  разі 
ефективного виконання партнером своїх проєктів, оцінка його результативності буде вищою, а, отже, категорію 
ризику партнера може бути змінено із середньої на низьку.  

Інструмент PI було розроблено для допомоги Відділу гуманітарного фінансування в оцінці виконання партнерами 
проєктів, які реалізуються за допомогою Спільного фонду фінансування країни, з моменту подачі до завершення 
проєкту. Після завершення основних етапів перегляду проєкту Система управління грантами повідомить 
користувача з Відділу гуманітарного фінансування про необхідність встановлення рейтингу. Наприклад, після того 
як користувач із Відділу гуманітарного фінансування натискає на повідомлення «схвалити звіт (approve report)», 
система направляє запит на визначення балу якості описового звіту.   

Під час реалізації проєктів відстежуються та оцінюються такі категорії діяльності партнера: i) якість та своєчасність 
надання проєктної документації (пропозиції, бюджет, пояснювальна записка); ii) якість та своєчасність виконання 
встановлених цілей; iii) якість та своєчасність звітності; iv) частота, своєчасність та обґрунтованість запитів на 
перегляд проєкту; v) якість фінансового управління; vi) результати аудитів. Докладний розподіл балів наведено 
нижче; пояснення щодо питань та застосування інструмента додаються.  

Бал Індексу результативності відображається в Системі управління грантами та використовується поряд із балом 
первісної оцінки спроможностей для визначення результативності та рівня ризику.  

З метою визнання ролі якісної реалізації проєктів бал за Індексом результативності поступово буде мати більшу 
вагу, а бал оцінки спроможностей матиме все меншу вагу під час реалізації партнерами більшої кількості проєктів.  
 

Крім того, бали партнерів за результатами виконання останніх проєктів матимуть найбільшу вагу під час 
розрахунку загального рейтингу ризику. Пояснення щодо розрахунку та відносної ваги балів за проєктами та 
первісної оцінки спроможностей надано в Додатку 10.4 «Інструмент управління результативністю (Performance 
Management Tool)», таблиці 2 - Індекс результативності та оцінка спроможностей (PPI and Capacity Assessment). 
Бали та їхня вага стандартизовані для всіх фондів, та розрахунки будуть проводитися автоматично в Системі 
управління грантами.  

Отже, загальний рейтинг ризиків буде оновлюватися щоразу, коли Відділ гуманітарного фінансування 
завершуватиме оцінку проєкту партнера, та відображатися у Системі управління грантами.   

Якщо загальний бал ризиків партнера сягає рівня, коли його рівень ризиків має бути змінено, Менеджер фонду 
отримає автоматичне повідомлення про це від Системи управління грантами. Просимо взяти до уваги, що 



с.6 |  
 

Система управління грантами автоматично не оновлює рівень ризиків партнера. Після отримання повідомлення 
від Системи Менеджер фонду повинен повідомити партнера про зміну та вручну змінити рівень ризиків. 

Проєкти установ ООН також повинні оцінюватися стосовно їх виконання у всіх областях, крім аудиту. Бал Індексу 
результативності може використовуватися для оцінки майбутніх рішень щодо фінансування та періодичності 
моніторингу. Механізм моніторингу може розроблятися індивідуально відповідно до типу проєктів, наприклад, для 
групи проєктів може використовуватися опитування щодо рівня задоволення зацікавлених сторін. 

Для кожного проєкту оцінюються різні складові Індексу результативності, та загальний бал розраховується таким 
чином:   

 

Складова Індексу результативності Вага 

Подання проєкту: якість та 
своєчасність подання проєктної 
документації 

10 

Результати моніторингу: якість та 
своєчасність виконання погоджених 
цілей у погоджені терміни 

25 

Виконання вимог щодо описової 
частини звітності:  якість та 
своєчасність описової звітності 

15 

Перегляди: частота, своєчасність та 
обґрунтованість запиту/запитів на 
перегляд проєкту 

10 

Фінансова результативність: рівень 
використання коштів та звітність 

20 

Результати аудиту* 20 

Усього 100 

*результати аудитів не застосовуються до проєктів ООН  
 

Партнерам, які відповідають вимогам, але не реалізовували проєкти за підтримки Спільного фонду фінансування 
країни протягом понад трьох років поспіль, необхідно буде повторно пройти оцінку спроможностей.   

Якщо партнер постійно незадовільно виконує проєкти та його рейтинг ризиків збільшується з високого до рівня, 
який є граничним для відповідності вимогам, він вважатиметься не відповідним вимогам на підставі незадовільної 
результативності. Партнери, які не відповідають вимогам, можуть повторно подати документи для проведення 
оцінки спроможностей через рік після того, які їх визнали не відповідними вимогам, за умови, що вони зможуть 
довести, що проблеми, які призводили до незадовільної результативності, було розв’язано.  
 
 


