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ГО “Український екологічний клуб “Зелена Хвиля” 

 

Відкритий всеукраїнський конкурс пілотних громад  

на участь у проєкті “Прозора та партисипативна система інвентаризації зелених зон в 

Україні: iTree4UA” 

 

Основні положення про проведення конкурсного відбору 

 

І. Загальні положення  

Проєкт «Прозора та партисипативна система інвентаризації зелених зон в Україні: iTree4UA» 

(надалі – Проєкт) має на меті забезпечити повну функціональність інструменту i-Tree Eco 

(США) для повноцінного використання в усіх громадах України задля оцінки екосистемних 

послуг дерев у кількісному та грошовому виразі. Проєкт має створити аналітичні та 

технологічні передумови для запуску інтерактивної та прозорої системи інвентаризації 

міських дерев в Україні на основі технологій i-Tree для отримання переваг місцевих громад та 

навколишнього середовища під загрозою зміни клімату. 

Виконується ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» (Київ) за фінансової 

підтримки US Forestry Service International Programs у партнерстві з ГО "Агенція сталого 

розвитку Карпатського регіону "FORZA" (Ужгород) та Davey Tree Expert Company 

(розробники продуктів i-Tree у США). 

 

Проєкт реалізується на національному рівні для повномасштабної адаптації інструменту i-Tree 

Eco, з пілотними проєктами інвентаризації у пілотних громадах-партнерах (надалі - пілотні 

громади),  які визначаються шляхом проведення конкурсного відбору. 

За результатами конкурсного відбору визначається не менше трьох пілотних громад в різних 

регіонах України. 

 

ІІ. Часові рамки проведення відбору пілотних громад та процедура участі в конкурсі 

 

20 січня 2022 року – оголошення конкурсу про проведення відбору пілотних громад для 

участі в проєкті  «Прозора та партисипативна система інвентаризації зелених зон в Україні: 

iTree4UA» 

28 лютого 2022 року – граничний термін для подання заповнених анкет-заявок на конкурс.  

10 березня 2022 року – публікація результатів конкурсного відбору.  

 

Участь в конкурсному відборі здійснюється шляхом заповнення анкети-заявки (гугл-форми), 

яка міститься за посиланням. Необхідні додатки до анкети (листи підтримки та додаткові 

документи) надсилаються в електронному вигляді на електронну адресу: 

yevheniia.mykytianska@ecoclubua.com  

https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco
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ВАЖЛИВО! У темі листа вкажіть назву ГО заявника та назву ОТГ разом із назвою конкурсу: 

“iTree4UA: лист підтримки від ГО “НАЗВА”, ОТГ “НАЗВА”. 

 

ІІІ. Перелік критеріїв, який застосовується та враховується для проведення оцінки під 

час відбору партнерських громад 

 

Ми шукаємо об’єднані територіальні громади, які: 

1. Представляють різні регіони України (Схід, Захід, Південь та Центрально-північний 

регіон); 

2. Об’єднують населені пункти різного типу (село, селище міського типу, місто); 

3. Мають активну налагоджену міжсекторальну співпрацю (місцева влада, бізнеси, 

громадський сектор тощо); 

4. Додатково вітається наявність затверджених програмних документів щодо поводження 

з зеленими насадженнями та/або впроваджена інтерактивна (відкрита для 

громадськості) система інвентаризації зелених насаджень в принаймні одному 

населеному пункті громади. 

 

ІV. Вимоги до заявника 

1. Головний заявник – громадська організація (зареєстрована юр. особа зі статусом 

неприбутковості). 

2. Заявка може подаватися спільно з місцевою владою. 

3. Обов’язковим є лист підтримки від місцевої влади, де має бути зазначено зобов’язання 

виставляти результати роботи за проєктом (перебіг роботи та звіт з інвентаризації 

зелених насаджень з оцінкою екосистемних послуг інструментом i-Tree Eco) на 

офіційному сайті громади / нас. пункту, а також зобов’язання представити основні 

результати спільної роботи на сесії місцевої ради депутатів.  

4. Додатково вітається лист підтримки від комунального підприємства, що опікується 

зеленими насадженнями населеного пункту. 

5. Листи підтримки можуть бути сформульовані у довільній формі, обов’язково мають 

бути підписані керівниками відповідних структурних підрозділів, та мають 

відображати формулювання вимог пункту 3 цього списку. 

 

Обов’язки організації-заявника 

1. Допомога у зборі місцевих кліматичних (кількість опадів, температура повітря тощо) 

та інших даних (забруднення повітря) для підвищення точності моделей i-Tree Eco на 

локальному рівні; 

2. Залучення місцевих активістів для роботи у проєкті та формування робочої групи 

проєкту (мінімум 20 волонтерів увійшло в робочу групу, що має складатися з команди 

громадської організації-заявника (грантоотримувача) та долучених до проєкту 

волонтерів. Робоча група буде координуватися грантоотримувачем та виконуватиме 
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заплановану діяльність за проєктом: проходитиме навчання та буде долучена до 

проведення польових робіт з інвентаризації дерев, внесення інвентаризаційних даних 

на платформу i-Tree, інформаційного супроводу проєкту, презентацію звіту з 

інвентаризації тощо); 

3. Проходження безкоштовного навчання з використання інструменту інвентаризації та 

оцінки екосистемних послуг дерев i-Tree Eco волонтерською групою та 

представниками організації-заявника (навчання організує ГО УЕК “Зелена Хвиля”); 

4. Організація та проведення принаймні двох інвентаризаційних польових виїздів у 

громаді за технічної підтримки фахівців ГО УЕК “Зелена Хвиля” (мінімум 20 

волонтерів пройшло навчання, і з них мінімум 15 осіб залучено до польових виїздів,, 

мінімум 50 дерев інвентаризовано за один виїзд);  

5. Формування та презентація звіту з інвентаризації місцевій громаді та раді депутатів; 

6. Інформаційний супровід реалізації проєкту в громаді, комунікація через місцеві медіа 

канали результатів проєкту і важливості збереження зелених насаджень у населених 

пунктах з огляду на негативні прояви зміни клімату; 

7. Подання проміжної та фінальної змістовної та фінансової звітності за проєктом до ГО 

УЕК “Зелена Хвиля”. 

 

V. Фінансові, технічні та календарні умови співпраці 

 

Фінансова та експертна підтримка 

1. Переможці конкурсу отримають субгрант (безповоротну фінансову допомогу) у 

розмірі 5000 (п’ять тисяч) доларів США у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на 

момент перерахування коштів.  

2. Кошти перераховуються двома траншами; другий транш перераховується за умови 

виконання зобов’язань попереднього етапу проєкту, згідно договору про співпрацю 

між ГО УЕК “Зелена Хвиля” та переможцем конкурсу. 

3. ГО УЕК “Зелена Хвиля” зобов’язується надавати технічну та експертну підтримку 

пілотним громадам протягом реалізації проєкту зазначену у договорі про співпрацю. 

4. Організація-переможець конкурсу зобов’язується виконати вимоги договору про  

співпрацю, та у відповідні терміни надати змістовний звіт з виконання діяльності за 

проєктом та фінансовий звіт відповідно до попередньо узгодженого кошторису витрат, 

що є невід’ємною частиною договору про співпрацю.  

 

Етапи реалізації проєкту в громадах у 2022 році: 

1. Узгодження та підписання договорів про співпрацю, стартова зустріч представників 

пілотних громад – березень 

2. Формування місцевої команди волонтерів – березень-квітень 

3. Збір локальних кліматичних та інших даних для платформи i-Tree Eco – березень-

квітень 
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4. Проведення навчання волонтерів з польових інвентаризаційних робіт та введення 

даних на платформі i-Tree Eco – травень-червень (перша хвиля), серпень-вересень 

(друга хвиля) 

5. Проведення пілотних інвентаризаційних робіт – червень-липень (перша хвиля), 

серпень-жовтень (друга хвиля). 

6. Звітність (не пізніше): проміжна - червень, фінальна - жовтень.  

 

Примітки: 

 

Кожна громада може взяти участь або в першій, або в другій хвилі пп. 5 і 6, або в обох, за 

умови досягнення мінімальних вимог зазначених у договорі (мінімум 20 волонтерів пройшло 

навчання, і з них мінімум 15 осіб залучено до польових виїздів, організовано та проведено 

мінімум два інвентаризаційні виїзди, мінімум 50 дерев обліковано за один виїзд).  

 

Організатори конкурсу закликають учасників конкурсу, що не перемогли, залишатися 

долученими до проєкту на умовах нефінансової співпраці. ГО УЕК “Зелена Хвиля” пропонує 

безкоштовну технічну, експертну та навчальну допомогу в організації процесу інвентаризації 

зелених насаджень за допомогою інструменту i-Tree Eco для усіх зацікавлених громад.  
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