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ШАНОВНІ ВСІ. 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ HPLGBT ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОСТАЧАЛЬНИКА/-ІВ ПОСЛУГ ПО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА 

ПЕРІОД 2021-2025 РР. ВАКАНСІЯ: КОНСУЛЬТАНТ. 

 

Мета конкурсу: 

Відбір на конкурсних засадах постачальника/-ів послуг з консультування в розробці 

Стратегічного плану організації на 2021-2025 роки включно із розробкою Операційного 

плану організації на 2020-2021 роки задля сприяння у ефективному зміцнені адаптивного 

потенціалу. 

 

Зміст та специфікація послуг: 

Зміст послуг — надати комплекс заходів задля зміцнення адаптивного потенціалу, а саме: 

1. Забезпечити процес стратегічного та операційного планувань. 

 

Послуги повинні надаватись в рамках видів економічної діяльності, передбачених 

чинним Свідоцтвом платника єдиного податку, а також відповідно до професійного 

досвіду та експертності. 

 

Деталізація завдань (технічна конкретизація): 

Надання однієї послуги з консультування щодо оцінці стратегічного плану лімітованої в 

часі (дванадцять годин), а саме (КВЕД 70.22): 

1. Дослідити попередній стратегічний план HPLGBT на 2015-2020рр. (~3 год.) 

2. Розробити інструментарій оцінки. (~2 год.) 

3. Створити інтернет-опитування зі збору виправданих/невиправданих очікувань 

щодо минулого стратегічного плану HPLGBT. (~1 год.) 

4. Провести вибіркові інтерв'ю з членами та членкинями HPLGBT. (~2 год.) 

5. Провести інтерв'ю з Координатором HPLGBT. (~1 год.) 

6. Надати наративний звіт з висновками та рекомендаціями. (~3 год.) 

 

Надання однієї послуги з розробки стратегічного плану на 2021-2025 роки лімітованої в 

часі (двадцять чотири години), а саме (КВЕД 70.22): 

1. Провести детальний аналіз спираючись на попередньо отримані висновки та 

рекомендації. (~4 год.) 

2. Надати консультації з розробки п'ятирічного стратегічного плану HPLGBT виходячи 

з результатів попередньо проведеного аналізу. (~20 год.) 

 

Надання однієї послуги з розробки операційного плану на 2020-2021 роки лімітованої в 

часі (дванадцять годин), а саме (КВЕД 70.22): 

1. Провести детальний аналіз спираючись на попередньо отримані висновки та 

рекомендації. (~2 год.) 

2. Надати консультації з розробки річного операційного плану HPLGBT виходячи з 

результатів попередньо проведеного аналізу. (~10 год.) 



SPECIFICATION: 2019-01-28 
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У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ ПРОСИМО ВАС ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ 

ЗА ЕЛ. АДРЕСОЮ: info@HPLGBT.org 

 

Конкурс проводиться в рамках реалізації програми 

"Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства" 
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