
ГО «Інститут податкових реформ» об'єднує 
провідних фахівців і вчених, представників бізнес-
середовища та органів державної влади для 
розробки стратегії реформування фіскальної 
політики для забезпечення сталого соціально-
економічного розвитку в Україні. 
 
Місія: 
• налагодження сприятливого клімату для 
розвитку підприємництва та інвестиційної 
привабливості країни; 
• підвищення соціальної відповідальності 
платників податків і розвитку податкової культури в 
суспільстві; 
• сприяння розвитку партнерських відносин 
між органами державної влади та бізнес-
середовищем; 
• об'єднання всіх зацікавлених сторін 
навколо питання трансформації і реформування 
фіскальної політики. 

 
Основні види діяльності: 
1. Моніторинг державної фіскальної політики та 
розробка стратегії реформування 
Здійснення заходів з відстеження результативності 
державної податкової, митної та бюджетної 
політики, проведення експертизи законодавства 
(проектів законодавчих актів), а також проведення 

наукових та соціологічних досліджень з метою 
надання експертних рекомендацій і пропозицій 
органам державної влади, суб'єктів 
законотворчого процесу і місцевого 
самоврядування у формі готових проектів 
регуляторних актів та стратегічних концепцій 
реформування галузі. 
2. Професійна дискусійна платформа 
Ведення постійної загальнонаціональної дискусії 
для розробки і впровадження реформ та 
системних трансформацій в області податкового, 
митного і бюджетного законодавства, вивчення 
світового досвіду з метою імплементації в 
українське законодавство із залученням всього 
інтелектуального потенціалу України. 
3. Медіація 
Впровадження процедури досудового 
врегулювання податкових суперечок, мінімізує 
фінансові та часові витрати обох сторін і дозволяє 
вирішити спір швидко і справедливо. 
Представлення та захист інтересів платників 
податків в органах державної влади і місцевого 
самоврядування. 
4. Адвокасі 
Підготовка, організація та проведення адвокасі 
кампаній, заходів та акцій, які будуть служити 
поштовхом до підвищення обізнаності 
громадськості щодо реалізації фіскальної політики і 
напрямків її реформування. 
5. Розвиток підприємництва 
Сприяння створенню необхідних правових та 
соціальних умов для більшого залучення громадян 
до підприємницької діяльності, зокрема, жінок і 
молоді. Надання інформаційної та консультативної 
підтримки МСБ. 
6. Видавнича діяльність 
Видавництво науково-практичних публікацій і 
посібників, результатів досліджень аналізу 
державної фіскальної політики та рекомендацій 
змін до законодавства. 
7. Партнерство 
Співпраця з іншими громадськими організаціями, в 
тому числі міжнародними з метою об'єднання 
зусиль, обміну досвідом та практиками.             



Конкурс для експертів з питань                  

економічної та податкової діяльності 

 

ГО «Інститут податкових реформ» (ГО «ІПР») запрошує до співпраці експертів з 
питань економічної діяльності, податкової реформи та реформи місцевого 
самоврядування з фокусом на малі та середні підприємства (МСП) для реалізації 
проектів, запланованих на 2017 рік.   

Зокрема, у 2017 році ГО «ІПР» реалізовуватиме наступні проекти:  
Адвокаційна діяльність та медіація  
Електронна податкова 
Фінансовий менеджмент для НГО: просто про складне 
Інформаційно-консультаційне супроводження процесу електронного декларування 
Фундація креативного бізнесу 
Рейтинг міст 
Media etc. 
 
Вимоги до експертів: 

-  досвід роботи в сфері економічної та податкової діяльності; 

-  вища освіта з економіки, права або суміжних сфер; 

-  досвід роботи в проектах ГО «ІПР» або інших схожих проектах (бажано). 

 
Більш конкретні вимоги до заявників описано в рамках кожного проекту 

Інструкції для заявників 
Для участі в конкурсі просимо надіслати резюме та супровідний лист, в якому надати 
інформацію про приклади впроваджених Вами програм, які близькі до оголошеної 

тематики. Документи слід надіслати на електронну пошту ngo.ipr@gmail.com . 
 У темі листа зазначте «Конкурс експертів». До участі в конкурсі приймаються лише 
заявки, які містять повний перелік документів. Тільки кандидати, відібрані для 
співбесіди, будуть поінформовані про результати конкурсу. Один учасник може 
подавати свою кандидатуру у декілька проектів одночасно. 
 
Результати конкурсу будуть оголошуватися поетапно. 

 
Останній термін подачі документів: 15 травня 2017 року 

mailto:ngo.ipr@gmail.com


Інформаційно-консультаційне супроводження процесу електронного 

декларування 

Червень 2017 року — лютий 2018 року 

 

Мета: Підвищення грамотності та громадянської компетентності осіб, які є учасниками 

кампанії з електронного декларування майна шляхом інформаційно-консультаційного 

супроводження даного процесу задля поглиблення рівня підзвітності та доброчесності у діяльності 

державних службовців  

 
Є необхідність у двох експертах, 1 на повну зайнятість та 1 на неповну 

 
Обов’язки експерта:   
 

 

  

Розроблює концепцію проекту та 
при необхідності її редагує. 
 
  Ініціює внесення змін в проект 
(при необхідності). 
 
Консультування виконавців 
проекту та керівництва ІПР в 
рамках проекту. 
Моніторинг та оцінка реалізації 
проекту. 
 
Створення робочої групи 
експертів та координація її 
роботи. 
 

Підготовка звітів по результатам 
роботи робочої та підготовка 
спільно з проект менеджером звіту 
про результати проекту.  
 
Публічні виступи від імені ІПР щодо 
діяльності та отриманих 
результатів. 
  
Розробка плану-графіку проекту. 
 
Розробка тренінгових та 
роздаткових матеріалів в рамках 
робочої групи. 
 



Фінансовий менеджмент для НГО: просто про складне 

Квітень — жовтень 2017 року 

Мета: навчання представників НГО ефективному управлінню фінансами та 
роз'яснення основних законодавчих норм та правил фінансового обліку та звітності.

Ціль: 140 представників НГО Запорізької, Дніпропетровської та Харківської 
областей завдяки тренінгам отримають практичні знання з фінансового 
менеджменту, бухгалтерського обліку та фіскальної звітності, які підвищать 

організаційну спроможність і сталість, завдяки чому покращиться якість надання 
послуг ВПО та територіальним громадам. 

Стратегія:  

Провести дослідження серед 
потенційних учасників щодо 

обізнаності, основних проблем та 
питань у сфері фінансового 
менеджменту НГО та 

бухгалтерського обліку та 
звітності, з метою виявлення 
актуальних, і врахування їх у 

програмі тренінгу та довідкових 
матеріалах; 
 

Провести 7 практичних тренінгів 
для 140 представників НГО з 
фінансового менеджменту та 

фіскальної звітності; 
 

Провести 5 вебінарів за 

результатами виконання 
практичних домашніх завдань 
учасниками з метою обговорення 

результатів та проблемних 
питань і прогалин, що виникли в 
ході/результаті їх виконання; 

 

Створення довідкових 
практичних посібників та 5-ти 

відео-коментарів (порад) 
експертів з основних проблемних 
питань, які будуть безкоштовно 

поширюватися в мережі Інтернет 
та у соціальних медіа; 
 

 
Створення публічної групи у 
Facebook, де будуть 

публікуватися всі корисні 
матеріали та посібники з 
тренінгів, відео-коментарі 

експертів, а також організовано 
силами експертів та тренерів 
постійні консультації он-лайн, 

інформування та коментування 
змін у законодавстві, що в тому 
числі забезпечить сталість і 

розвиток самого проекту.  
 
Звітування про результати 

проету. 
 

Є необхідність у трьох експертах-спікерах (фахівець з фінансового менеджменту, 
експерт з фіскальної звітності, експерт з бухгалтерського обліку) 

 
Обов’язки експерта:   
 

 

  

Підготовка звітів по результатам 
роботи робочої та підготовка 
спільно з проект менеджером звіту 
про результати проекту.  
 
Публічні виступи від імені ІПР щодо 
діяльності та отриманих 
результатів. 
 

 
Проведення практичних занять, 
тренінгів та вебінарів. 
  
 
Розробка тренінгових та 
роздаткових матеріалів в рамках 
робочої групи. 
 



 

Media etc. 
Постійно 

 
«MEDIA etc.» - це Національна премія для фахових медійників, що спеціалізуються на 

економічній проблематиці та евроінтеграції, висвітлюють процес реформування економіки України в 

рамках угоди про Асоціацію, підтримку та розвиток  позитивних процесів управління. 

Економічна проблематика не достатньо фахово висвітлюється в Україні. Як відомо, якісна 

журналістика – запорука розуміння реформ. Саме тому було ініційовано заснування Національної 

премії для мас-медійників, знавців економічної галузі, журналістів та аналітиків, що висвітлюють 

процес реформування економіки України в засобах масової інформації «MEDIA etc.». 

Мета: активізувати широке громадське обговорення ідей економічного та 

євроінтеграційного розвитку країни в українському медіа-просторі та підвищення стандартів 

регіональної журналістики. 

 

Є необхідність у одному експерту 

 
Обов’язки експерта:   
 

 

  

Розроблює концепцію проекту 
та при необхідності її редагує. 
 
 
  Ініціює внесення змін до   
 проекту   (за необхідності). 
 
Консультування виконавців 
проекту та керівництва ІПР в 
рамках проекту. 
Моніторинг та оцінка реалізації 
проекту. 
 
Створення робочої групи 
експертів та координація її 
роботи. 
 

Підготовка звітів по результатам 
діяльності та підготовка спільно з 
проектним менеджером звіту про 
результати проекту.  
 
Публічні виступи від імені ІПР щодо 
діяльності та отриманих 
результатів. 
  
Розробка плану-графіку проекту. 
 
Розробка тренінгових та 
роздаткових матеріалів в рамках 
робочої групи. 
 



Фундація креативного бізнесу 

Липень 2017 року — грудень 2018 року 

 

Мета: Фундація об’єднає  громадських активістів та фахівців зі сфери мистецтва, культурної 

освіти, творчих галузей і креативного бізнесу загалом. 

 

Креативні індустрії розвивають індивідуальну творчість, майстерність і талант, пропонують 

різноманітні і корисні можливості для кар'єрного зростання. 

За останні 15 років, креативні галузі демонстрували більш динамічне зростання , ніж 

промисловість в цілому (згідно даних норвезьких дослідників: BI Norwegian Business School ).  

Це впливає на формування доходів, створення робочих місць, а також прибутки від 

експорту. 

Креативна економіка Європи сягає своїм корінням у глибину віків: регіон має унікальну 

концентрацією історико-культурної спадщини та мистецьких закладів. Україна є невід’ємною 

складовою цього регіону. 

У світлі цих подій, креативна економіка особливо цікава для України. 

Творчий талант є джерелом життєвої сили культурних і творчих галузей промисловості і 

повинен бути захищеним та заохоченим.  

 
Є необхідність у двох експертах, 1 на повну зайнятість та 1 на неповну 

 
Обов’язки експерта:   
 

 

  

Розроблює концепцію проекту та 
при необхідності її редагує. 
 
Ініціює внесення змін в проект 
(при необхідності). 
 
Консультування виконавців 
проекту та керівництва ІПР в 
рамках проекту. 
Моніторинг та оцінка реалізації 
проекту. 
 
Створення робочої групи 
експертів та координація її 
роботи. 
 

Підготовка звітів по результатам 
роботи робочої та підготовка 
спільно з проект менеджером звіту 
про результати проекту.  
 
Публічні виступи від імені ІПР щодо 
діяльності та отриманих 
результатів. 
  
Розробка плану-графіку проекту. 
 
Розробка тренінгових та 
роздаткових матеріалів в рамках 
робочої групи. 
 



Адвокаційна діяльність та медіація 

 Впродовж 2017 року 

 

В теперешній час найбільшим суспільним запитом щодо діяльності органів державної 
влади та управління є рішуча та активна протидія проявам корупції, усунення факторів які 
впливають на практичну реалізацію анонсованих реформ.  

Одним з приорітетів діяльності нашої організації є розробка законодавчих ініціатив, 
срямованих на удосконалення та лібералізацію системи адміністрування податків, спрощення 
умов ведення бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості національної економіки через 
вдосконалення податкового та митного законодавства.  

 
Є необхідність у двох експертах, 1 на повну зайнятість та 1 на неповну 

 
Обов’язки експерта:   
 

 

 

 

 
                                     Додаткові вимоги до  експерта:   

 

 

  

Розроблює концепцію проекту та 
при необхідності її редагує. 
 
Ініціює внесення змін в проект 
(при необхідності). 
 
Консультування партнерів 
організації, бізнес середовища,  
виконавців проекту та 
керівництва ІПР в рамках 
проекту. 
Моніторинг та оцінка реалізації 
проекту. 
 
Створення робочої групи 
експертів та координація її 
роботи. 
 

Підготовка звітів по результатам роботи 
робочої та підготовка спільно з проект 
менеджером звіту про результати 
проекту.  
 
Публічні виступи та публікації від імені 
ІПР щодо діяльності та отриманих 
результатів, участь у круглих столах та 
ефірах. 
Проведення тренінгів та майстер класів.  
  
Розробка плану-графіку проекту. 
Розробка тренінгових та роздаткових 
матеріалів. 
Робота над законопроектами та 
нормативними документами. 
 

Наявність практичного досвіду 

роботи в правоохороних або 

судових органах, митних 

органах, а також досвід 

антикорупційної діяльності; 

Досвід громадської діяльності 

(бажано у складі громадських 

організацій, які спеціалізуються 

на антикорупційній діяльності); 

Наявність реалізованих 

нормотворчих проектів 

інституціонального характеру (на 

рівні законів, підзаконних актів); 

Навички підготовки документів 

узагальнюючого та аналітичного 

спрямування на базі статистичної 

інформації про результати діяльності 

правоохороних, судових та 

контролюючих органів; 

Активне висвітлення власної 

громадської або практичної діяльності 

у соціальних мережаж (підготовка та 

публікації авторських постів на 

резонансні та актуальні події з 

екномічної, антикорупційної або 

правоохороної тематики); 

Додатковий пріорітет надаватиметься 

практикуючим юристам, особливо 

тим, які мають право на зайняття 

адвокатською діяльністю; 



Електронна податкова  

Травень 2017 року — Лютий 2018 року 

                                          Розробка алгоритму моделі  податкової системи 

  

Наразі створена в Україні дуже незручна і бюрократична система органів держави. Різні 

органи не мають можливості (або бажання) комунікувати між собою. Внаслідок страждає 

звичайний громадянин, який змушений простоювати в чергах за довідками та іншими 

документами. Саме тому, ІПР прагне розробити систему електронного уряду, та на першому етапі 

модернізувати податкову систему.  

Мета роботи - модернізувати один з органів державної влади, а саме податкову службу, та 

перевести його роботу в онлайн режим  

Є необхідність у двох експертах, 1 на повну зайнятість та 1 на неповну 
 
Обов’язки експерта:   
 

 

 

 

 
Обов’язки експерта:   

 
 
 

 

  

Розроблює концепцію проекту 
та при необхідності її редагує. 
 
Ініціює внесення змін в проект 
(при необхідності). 
 
Консультування виконавців 
проекту та керівництва ІПР в 
рамках проекту. 
Моніторинг та оцінка реалізації 
проекту. 
 
Прийняття участі в діяльності 
робочої групи експертів при 
Мін Фінансів та ДФС. 
 

Підготовка звітів по результатам 
роботи робочої та підготовка 
спільно з проект менеджером звіту 
про результати проекту.  
 
Публічні виступи від імені ІПР щодо 
діяльності та отриманих 
результатів. 
  
Розробка плану-графіку проекту. 
 
Розробка тренінгових та 
роздаткових матеріалів в рамках 
робочої групи. 
 

Додаткові вимоги до експерта: 

 

Досвід громадської діяльності (бажано у складі громадських 

організацій, які спеціалізуються на податковій  діяльності та 

реформуванню); 

 

Наявність практичного досвіду розробки алгоритму роботи 

петиційної платформи та її модерування; 

 

Наявність реалізованих сайтів для органів влади та,або 

громадських організацій; 

 



Рейтинг міст 

Травень 2017 року — Лютий 2018 року 

 

Мета роботи:Р планує розробити рейтинг найсприятливіших для бізнесу міст України.  

 
Є необхідність у двох експертах на повну зайнятість  

 
Обов’язки експерта:   
 

 

 

 

 

 

 

  

Розроблює концепцію проекту 
та при необхідності її редагує. 
 
 
Ініціює внесення змін в проект 
(при необхідності). 
 
 
Моніторинг та оцінка реалізації 
проекту. 
 
 

Підготовка звітів по результатам 
роботи робочої та підготовка 
спільно з проект менеджером звіту 
про результати проекту.  
 
Публічні виступи від імені ІПР щодо 
діяльності та отриманих 
результатів. 
  
Розробка плану-графіку проекту. 
 
 

Експерту необхідно проаналізувати: 

Діючий бюджет місцевої громади 

Зміст інвестиційних паспортів 

Наскільки ефективно використані можливості регіону 

Інвестиційний клімат 

Проблеми місцевої громади 

Позитивний та негативний досвід міст  

Провести опитування представників малого та середнього 

бізнесу щодо сприяння їх бізнесу з боку місцевої влади. 

Провести фінансовий аудит бюджетування 

 

 На основі висновків експерта необхідно скласти проект місцевого 

бюджету на 2018 рік та провести аналіз його впровадження.  

 

Обов’язковим є досвід роботи в сфері бюджетної децентралізації 

та формування бюджету.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Контакти: 
вул. Тарасівська, 4а, оф. 2 

м. Київ, 01033 
(044) 235 15 63 
(067) 539 00 27 

 
 e-mail ngo.ipr@gmail.com 
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