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I.

СТИСЛИЙ ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Україна отримала фінансову допомогу від Міжнародного банку реконструкції та розвитку /
Міжнародної Асоціації розвитку («Світовий банк»), які діють у якості розпорядника грантових коштів
різних «Донорів» в рамках Фонду Державного Розвитку Миру («ФДРМ») в розмірі три мільйони двісті
тисяч доларів США (3 200 000,00 USD) («Грант») для виконання проекту з Подолання наслідків
конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей («Проект»). До Гранту входять
дві частини:
Частина 1. Управління проектом та моніторинг і оцінювання - зміцнення інституційної
спроможності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб України (МТОТ) у тому, що стосується плануванню робіт з розбудови миру та відновлення,
керування ними, їх координації, виконання та моніторингу.
Частина 2. Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням
осіб і повернення комбатантів. Зокрема, пошук шляхів посилення інституціональних спроможностей
у плануванні, управлінні, координації, впровадженні та нагляді за збереженням миру та зусиль по
відновленню, а також для управління суб-проектами, що направлені на потреби визначених окремих
категорій громадян у Вибраних сферах, направлених на, в тому числі:
(i)

Покращення умов житлової інфраструктури;

(ii)

Підвищення можливостей для працевлаштування;

(iii)

Покращення комунальних послуг, в тому числі послуги з допомоги у медичній,

соціальній та психоаналітичній сферах;
(iv)

Виконання робіт по відродженню місцевих громад.

Проект буде впроваджуватись під загальним наглядом МТОТ за підтримки Індивідуальних
консультантів (ІК), обраних для щоденного управління та координації Гранту.
Впровадження Гранту повинно регулюватись супроводжуючими документами ФДРМ Гранту
№TF0A3307 та постановою Кабінету Міністрів України №153 «Про створення єдиної системи
залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» датованою 15 лютого 2002
року, та іншими юридичними актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства,
Операційним посібником.

II.

ЗАВДАННЯ

У тісному співробітництві з МТОТ призначений Консультант буде зобов’язаний забезпечити
розробку нової версії офіційного сайту МТОТ. Підтримувати належний стан сайту та надавати усю
необхідну технічну підтримку, а також здійснити розробку детального посібника з експлуатації вебсайтом українською мовою. При розробці веб-сайту МТОТ слід дотримуватися порядку
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оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 зі змінами).
III.

ОБСЯГ І ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ НАДАНИХ ПОСЛУГ

Для допомоги Консультанту у виконанні його завдань передбачається, що МТОТ призначить
свого Представника, який буде відповідати за надання усієї необхідної для виконання послуг
інформації та матеріалів, а також підтримувати та координувати взаємодію між Консультантом та
підрозділами МТОТ. Переговори між Представником МТОТ та Консультантом повинні проводитись
шляхом переписки електронною поштою.
Обсяг послуг Консультанта полягає у наступному:
1) Розробка та встановлення на хостингу МТОТ нового сайту. До цього входить:
a) Аналіз загальної інформації щодо розробки веб-сайту від Представника.
b) Розробка Технічного Завдання щодо вигляду та контенту веб-сайту.
c) Розробка системи навігації, архітектури і логіки веб-сайту, спираючись на найновіші
рекомендації Google.
d) Створення макету дизайну головної сторінки.
e) Створення дизайну внутрішніх сторінок на основі затвердженого макету головної
сторінки.
f)

Верстка, кодування і програмування веб-сайту з підтримкою роботи в основних

сучасних програмних середовищах.
g) Створення

та

налаштування

системи

керування

сайтом

і

всіх

необхідних

функціональних елементів.
h) Тестування веб-сайту.
i)

Розробка детального посібника з експлуатації веб-сайтом українською мовою.

j)

Демонстрація системи керування сайтом та інструктаж з її використання.

2) Технічна підтримка сайту МТОТ протягом 1 (одного) календарного року з моменту підписання
Акту приймання-передачі послуг/Акту приймання-передачі нематеріального активу на баланс
МТОТ, у тому числі:
a) Забезпечення стабільної роботи сайту;
b) Забезпечення безперервної можливості доступу користувачів на сайт;
c) Захист сайту від дій третіх осіб (внесення інформації, зміни до функціоналу і т.д.), які не
авторизовані відповідним структурним підрозділом МТОТ.
3) Надання підтримки та консультацій уповноваженим працівникам МТОТ під час роботи з
сайтом, наповнення сайту інформацією чи внесення змін до вже доданої інформації.
4) Cторінки сайту повинні містити наступне:
a) Логотип, наданий у векторному форматі (логотип буде надано Представником МТОТ);

ФДРМ Грант №TF0A3307
Запрощення до подачі вираження зацікавленості № CS-1-001-SH

b) Лінки та відповідні банери та геопортал на сторінку у Twitter, Facebook, Youtube;
c) Система пошуку на сайті (по слову, контексту, даті, набору слів і т.д.).
5) Адаптувати сайт для людей із вадами зору та слуху.
6) Сайт повинен бути оптимізований під роботу одночасно на мобільних та стаціонарних
пристроях.
7) Сайт автоматично повинен визначати пристрій (мобільний чи стаціонарний) та автоматично
визначати розподільну здатність екрану всіх пристроїв і належним чином підлаштовувати свій
дизайн.
8) Створити можливість переходу на версію сайту, викладену іноземною мовою. Дизайн, шрифт,
розміщення статей та загальний функціонал сайту не повинен змінюватись;
9) Інформація та контент з існуючого сайту МТОТ повинен бути перенесений на новий.
10) У разі створення програмного продукту майнові та інтелектуальні права на сайт повинні бути
передані на баланс МТОТ.
Очікуваним результатом діяльності Консультанта є поява більш зручного та функціонального
сайту МТОТ.
ІV.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ НАДАНИХ ПОСЛУГ ТА ЗВІТНІСТЬ

Консультант звітуватиметься Координатору Проекту. Результати кожного етапу розробки вебсайту мають погоджуватись Координатором проекту.
За результатами виконання завдань Консультантом повинні бути виконані наступні завдання в
межах наведених нижче орієнтовних термінів:
№
п/п
1.

Завдання

Терміни

Розробка веб-сайту

Через 7 (сім) тижнів після підписання
контракту

2.

Розробка детального посібника з експлуатації
веб-сайтом українською мовою

Через 8 (вісім) тижнів після
підписання контракту

3.

Підтримка та обслуговування сайту

Протягом 1 (одногу) року з дати
передачі веб-сайту у МТОТ до
моменту Акту приймання-передачі

V.

РЕСУРСИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОНСУЛЬТАНТУ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ)



Робоче місце обладнане комп’ютером та телефоном;



Доступ до Інтернет, телефону, ксерокса, принтера та сканера;



Документація, що відноситься до Проекту;



Відповідна документація Світового банку.
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VІ.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ



Мінімум 3 (роки) підтвердженого досвіду у створенні та підтримці сайтів.



Мінімум один завершений та прийнятий замовником сайт.



Наявність у складі прямих виконавців Контракту працівників зі ступенем магістра у сфері

інформаційних технологій, комунікацій, комп'ютерних наук або в суміжних сферах зі
спеціалізацією у сфері розробки програмного забезпечення — з підтвердженим досвідом (не менше
трьох років) роботи у сфері інформаційних технологій.


Перевагою у виборі переможця буде досвід роботи із сайтами органів виконавчої влади.



Бажаною є наявність попереднього досвіду співробітництва з міжнародними організаціями.



Робочий рівень англійською мови вважатиметься за перевагу.
VІІ.

МІСЦЕ, ВСТАНОВЛЕНИЙ СТРОК ТА ОПЛАТА

Послуги надаватимуться у м. Києві. Запланований термін виконання завдання – до 31 травня
2019р.
Розмір та етапи оплати послуг Консультанта буде визначено за результатами передконтрактних
переговорів.
Зацікавлені кандидати мають надіслати українською мовою свої резюме, копії дипломів зі
ступенем магістра про повну вищу освіту зі спеціалізацією у сфері інформаційних технологій,
комунікацій, комп'ютерних наук, приклади реалізованих проектів (копії договорів на надання
аналогічних послуг, лінки/посилання та скриншоти розроблених веб-сайтів) та інші допоміжні
документи для відбору кандидата на наступну адресу: brigin@mtot.gov.ua з темою листа “CS-1-001-SH:
“Підтримка та обслуговування сайту МОТ”.
Крайній термін подачі резюме 12:00 місцевий час, 16 липня 2018 року. Відбір кандидата
відбуватиметься у відповідності до правил та процедур Світового банку.

