
Критерії та порядок оцінювання 
конкурсних заявок у рамках 

Національного конкурсу «Благодійна Україна» 
 
1. Згідно Положення про Національний конкурс «Благодійна Україна», 

оцінювання заявок, які надійшли на конкурс, здійснюють як постійні члени 
Конкурсної комісії, так і запрошені зовнішні експерти. 

2. Експерти будуть оцінювати конкурсні заявки в 10 конкурсних номінаціях: 
- Благодійник: компанія – великий бізнес  
- Благодійник: компанія – середній бізнес  
- Благодійник: малий бізнес (в т.ч. фізична особа – підприємець)  
- Благодійник: фізична особа 
- Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) благодійний 

фонд (організація)  
- Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація)  
- Благодійник – неурядова організація  
- Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота)  
- Благодійна акція року  
- Інновації в благодійності  
3. При оцінюванні конкурсних заявок оцінка зовнішнього експерта є 

рівнозначною оцінці постійного члена Конкурсної комісії і повністю враховується при 
формуванні зведеної оцінки конкурсної заявки. 

4. Кожен член Конкурсної комісії та зовнішній експерт, за узгодженням із 
Головою Конкурсної комісії, самостійно визначають, у яких номінаціях вони 
здійснюють оцінювання конкурсних заявок (від однієї номінації до одинадцяти). 

5. Для уникнення конфлікту інтересів, члени Конкурсної комісії та зовнішні 
експерти не оцінюють конкурсні заявки, якщо вони є прямими чи опосередкованим 
представниками номінанта Конкурсу, або представником організації (спільноти) 
реципієнта. 

6. При оцінюванні конкурсної заявки кожен член Конкурсної комісії та зовнішній 
експерт враховує такі критерії оцінювання: 

 ступінь досягнення запланованої цілі, рівень вирішення конкретної 
суспільної проблеми; 

 масштабність проекту (кількість осіб (структур), які отримали 
допомогу; обсяг залучених ресурсів; кількість задіяних партнерських 
організацій тощо); 

 прогнозована довготривалість результатів, отриманих внаслідок 
надання благодійної допомоги або реалізації благодійної акції; 

 інноваційність задіяних інструментів чи технологій, креативність 
організаційних рішень. 

7. За результатом оцінювання всіх конкурсних заявок, у кожній номінації (з 
урахуванням зазначених вище критеріїв оцінювання) член конкурсної комісії чи 
зовнішній експерт визначає рейтингове місце кожного номінанта і проставляє його у 
відповідній графі Листа оцінювання. 

8. Арифметична сума рейтингових місць кожного експерта, який бере участь в 
оцінюванні конкурсних заявок у рамках окремої номінації, дає зведений рейтинг 
кожного номінанта, який і стає основою для визначення підсумкового зайнятого місця 
(чим нижча рейтингова сума балів, тим вище зайняте підсумкове місце). 


