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HALLI – Hackathon for Leadership in Local Innovations - всеукраїнський проєкт - інкубатор

для виявлення, підтримки та впровадження інновацій на місцевому рівні. Для реалізації проєкту

планується залучення лідерів з 1500 місцевих громад України у тандемі з професійною ІТ

спільнотою, проєктними менеджерами та менторами, щоб втілити інноваційні ідеї.

Що таке означає поняття «хакатон»?

Це поняття увійшло до вжитку наприкінці 90-х (англ. «hackathon», що є комбінацією

слів «hack», що означає «хакер» та «marathon», у перекладі «марафон») для позначення

зустрічей, які об'єднують фахівців різних напрямків у галузі програмування, які спільно

напрацьовують певні ІТ ідеї, здійснюють їх промоцію, сприяють втіленню. Основна їх мета:

стимулювати початківців у галузі розкривати свій потенціал та мотивувати втілювати їх ідеї.

Як виникла ідея проєкту

Громадська організація «Мережа захисту національних інтересів «АНТС» (далі – «АНТС»)

виявила ініціативу створити унікальне мережеве середовище для стимулювання інновацій на рівні

місцевого самоврядування. Такий підхід допоможе ідентифікувати нових лідерів у суспільно-

політичному житті України, об’єднуючи їх у мережі творців змін. Підтримку в реалізації проєкту

забезпечує National Endowment for Democracy.

2.Мета HALLI

Мета проєкту HALLI - знайти місцевих лідерів з інноваційними рішеннями, IT/digital

пропозиціями та креативними задумами, об’єднати їх в мережу активних “творців змін”

(“changemakers”) та допомогти втілити в життя їх проєкти.

Визначення та об’єднання лідерів місцевого самоврядування у фокусі уваги проєкту HALLI,

оскільки:

▪ Місцеве самоврядування є одним із джерел сталої демократії;

▪ Місцеві лідери потребують додаткових прикладних знань, умінь та навичок для втілення своїх

ідей;

▪ Ідеї місцевих лідерів, підкріплені потужними ІТ-командами та професійними галузевими

наставниками, можна і потрібно масштабувати, втілювати кращі практики в інших населених

пунктах;

▪ Активні люди прагнуть бути почутими, щоб мати змогу донести та втілити свою ідею

якнайкраще, об’єднуватися з іншими у прагненні кращих змін. Для цього якнайкраще пасує

платформа проєкту HALLI.

1.Про проєкт HALLI
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Етапи проєкту HALLI

Ідеатони
▪ Ідеатон (Ideathon) — це підготовчий, попередній етап Хакатону. Для того, щоб взяти в ньому

участь, учасникам потрібно лише мати приблизні уявлення про свої інноваційні рішення. Це

початкова фаза, на якій:

▪ відбудеться розгортання Ідеатонів із віртуальними та очними зустрічами (з огляду на

встановлені карантинні обмеження, пов’язані із COVID-19, які будуть встановлені на момент

проведення Ідеатонів), під час яких лектори поділяться знаннями з учасниками щодо

підготовки своїх проєктних ідей.

▪ Буде проведено 3 регіональні Ідеатони у Львові (17.01.2022), Полтаві (21.01.2022) та

Миколаєві (26.01.2022);

▪ Планується сформувати 15 команд, орієнтовно по 5 команд з кожного регіонального Ідеатону;

▪ Відібрані команди у супроводі менторів проєкту будуть доопрацьовувати свої ідеї та

презентують їх на завершальному відбірковому етапі Хакатону (березень 2022).

Формат Ідеатону 
▪ Відкриття заходу

▪ Мережування між учасниками

▪ Виступ лектора щодо презентування проєктів

▪ Робота в сформованих командах

▪ Презентування проєктів командами. Презентація має давати відповіді на питання: Що? Для

кого? Чому? Як реалізовувати? (тривалість до 5 хвилин для кожної команди)

▪ Нарада-обговорення членами Відбіркової комісії, голосування

▪ Оголошення результатів

▪ Закриття Ідеатону

3.
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Етапи проєкту HALLI

Хакатон
▪ За детально розробленим планом, який буде надано всім учасникам даного етапу,

заплановано проведення тренінгів, індивідуальних консультацій та менторських сесій.

▪ Інкубаційний процес супроводжуватимуть ментори та лектори, які поділяться новими

знаннями, уміннями, навичками з метою підвищення компетенцій учасників.

▪ Будуть організовані міжкомандні зустрічі з метою обміну досвідом та створення команди з

різних куточків України, що стане додатковим здобутком проєкту;

▪ Даний етап передбачає презентації проєктів;

▪ Команди, обрані переможцями, оголошуються Відбірковою комісією.

Формат Хакатону
1. Проведення за заздалегідь затвердженим графіком онлайн сесій, на яких учасники

отримають менторські консультації, прослухають лекції за напрямками*:

▪ Презентація ідеї: адвокація серед стейкхолдерів, комунікація в ЗМІ;

▪ Проєктний менеджмент;

▪ Інструменти для запуску успішного стартапу;

▪ Залучення інвестицій для втілення ідеї.

*організатори можуть змінювати та доповнювати перелік лекційних тем.

2. Запис та проведення на індивідуальні менторські зустрічі.

3. Фінальний етап Хакатону - презентація проєктів (заплановано на березень 2022 року).

▪ Презентація відібраних у ході Ідеатонів 15 проєктів:

▪ Тривалість презентації становить до 5 хвилин;

▪ Формат: презентація Power Point, відео матеріали, борди, демонстраційна модель, тощо;

▪ Можливі додаткові уточнюючі запитання членів Відбіркової комісії до 10 хвилин на кожну

команду.

▪ Обговорення презентацій проєктів Відбірковою комісією;

▪ Оголошення результатів Хакатону;

▪ Час для мережування, обміну ідеями та контактами між учасниками.
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Імплементація проєктів-переможців 

▪ Переможці отримають менторський супровід під час реалізації своїх проєктів, також АНТС

буде організовувати прозорі та ефективні процедури закупівель для реалізації проєкту.

▪ Команда АНТС забезпечить моніторинг та оцінку реалізації проєктів, висвітлення їх

перебігу в ЗМІ, сприятиме співпраці з місцевими та регіональними органам влади.

▪ АНТС забезпечить промоцію проєктів, які не перемогли, проте є прикладними та

доцільними для реалізації.

▪ Важливо! В рамках проєкту HALLI фінансування органів місцевого самоврядування чи

державних органів не передбачено. Проте переможці проєкту HALLI зможуть замовляти

закупівлю послуг, потрібних для реалізації ідеї, у підрядників.

Під час проєкту ми очікуємо:

▪ інформувати та залучати до участі у проєкті HALLI ініціативних лідерів серед 1500 громад

з цільовою аудиторією понад 200 000 осіб;

▪ залучити 50 заявок на етап Ідеатонів, обравши 15 заявок для наступного етапу;

▪ сформувати 15 команд чисельністю 3-5 учасників у кожній (з відібраними командами

будуть працювати професійні лектори та ментори).

▪ провести навчання із залученням професійних лекторів та менторів для учасників щодо

просування та втілення своїх ідей, побудови комунікаційних мостів, організації місцевих

коаліцій для досягнення спільної мети;

▪ обрати 3 проєкти-переможці, ще 12 - нагородити мотиваційними призами.

▪ долучити всіх відібраних учасників до професійної мережі АНТС.

Етапи проєкту HALLI
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4. Внески за участь у проєкті HALLI 

Проєкт HALLI організовується громадською організацією Мережа захисту 

національних інтересів «АНТС», фінансування участі відбувається за підтримки 

National Endowment for Democracy. 

5. Напрямки для ідей учасників проєкту HALLI 

▪ Покращення доступу до послуг (у сферах житлово-комунального

господарства, охорони здоров’я, соціального забезпечення, тощо);

▪ Вирішення екологічних проблем громади/регіону;

▪ Підвищення прозорості діяльності місцевої влади та сприяння участі людей в

процесі ухвалення рішень на місцевому рівні;

▪ Підвищення інвестиційної привабливості регіону та покращення умов для

ведення бізнесу.

6. Кому може бути цікаво взяти участь у проєкті 

HALLI

▪ представникам громадянського суспільства та активним громадянам, які

прагнуть якісних змін задля поліпшення проживання у своїх громадах;

▪ представникам малого та середнього бізнесу;

▪ науковцям, студентам, активній молоді;

▪ працівникам креативних професій та індустрій;

▪ органам місцевого самоврядування, які готові підтримувати інновації та бути

для них надійними партнерами.

4. Внески за участь у 

проєкті HALLI 
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Для того, щоб взяти участь у проєкті необхідно:

▪ Зайти на Facebook сторінку Мережі захисту національних інтересів «АНТС»

https://www.facebook.com/ANTSngo та знайти на ній подію HALLI. На події потрібно

поставити позначку «відвідаю» або «цікавить», так ви будете бачити оновлення, які

публікуються щодо перебігу етапів проєкту. Також рекомендуємо вам вподобати та

слідкувати за оновленнями сторінки АНТС, оскільки всі важливі події HALLI будуть

висвітлюватися тут.

▪ Зайти на сайт проєкту HALLI: www.HALLI.org.ua, детально ознайомитися з інформацією

на сайті, переконатися у відповідності визначеним критеріям та заповнити до 31.12.2021

реєстраційну форму учасника.

▪ Уважно слідкувати за листами, які будуть надходити на вказану в реєстраційній формі

електронну пошту.

▪ У разі, якщо ви будете відібрані до числа 50-ти заявок для участі в Ідеатоні, ви

отримаєте лист з подальшими покроковими інструкціями.

8. Критерії для учасників проєкту HALLI на етапі 

реєстрації

▪ Бути громадянином/громадянкою України, який\яка досягнув (-ла) 18-ти річного віку; В

якості волонтерів членами команди можуть бути особи молодше 18-ти років.

▪ Вільно володіти українською мовою;

▪ Проживати в населеному пункті, для якого пропонується ідея.

▪ Сформувати команду однодумців, з якими готові втілювати свої ідеї з мінімум 3-х осіб;

▪ Мати можливість брати участь у всіх активностях в рамках проєкту;

▪ У разі перемоги у проєкті бути готовим впроваджувати ідею, забезпечувати її сталий

розвиток, продовжувати співпрацю з проєктом (моніторинг та оцінка з боку представників

проєкту).

7. Як взяти участь 

у проєкті HALLI
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▪ Доцільність – здатність бути реалізованою, реалістичність втілення в заявлені строки;

▪ Обґрунтованість - чому саме запропонований підхід є найкращим для вирішення

заявленої проблематики;

▪ Сталість – здатність функціонувати в довгостроковій перспективі (навіть за умови

мінімальної залученості розробників);

▪ Користь - чи буде проєкт корисним широкому колу представників громади;

▪ Потенціал для можливого впровадження досвіду в інших громадах;

▪ Орієнтованість на синергію: чи передбачається залучення, співпраця, інформування

різних стейкхолдерів під час реалізації проєкту;

▪ Унікальність та оригінальність рішення.

10. Критерії оцінювання команд на етапі Ідеатонів, Хакатону

▪ Оцінюючи ідеї, пропозиції, буде враховуватися:

▪ рівень володіння теоретичними та практичними знаннями для реалізації ідеї;

▪ обсяг знань, глибина розуміння проблеми/напрямку, які пропонується вирішити,

поліпшити;

▪ цілісність, логічність, точність формулювань, осмисленість, впевненість,

аргументованість;

▪ здатність лідерів та команд апелювати до тих чи інших нормативно-правових актів,

предметом правового регулювання яких є сфера, в якій планується розгорнути ідею;

▪ вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити

висновки тощо;

▪ вміння проводити аналітичну роботу у сфері діяльності;

▪ вміння виявляти проблеми, робити обґрунтовані припущення, застосовувати набуті

знання;

▪ характер помилок і здатність їх виправляти;

▪ вміння обирати раціональний метод вирішення потенційних загроз/слабких місць

ідеї/проєкту;

▪ здатність проявляти творчий/нестандартний підхід до вирішення завдань, відстоювати

свою точку зору аргументовано.

9. Критерії аналізу ідей

(для Ідеатонів та Хакатону)
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Відбір ідей проводиться керуючись п. 9 та 10. Шанс переходу від етапу Ідеатону до Хакатону, а

потім до визначення переможців визначається за наступними рейтинговими показниками:

Високий рівень/Відмінно – максимально відповідає всім критеріям оцінювання.

Достатній рівень/Добре – достатньо відповідає критеріям оцінювання.

Задовільний рівень/Задовільно – частково відповідає критеріям оцінювання.

Кожен критерій буде обґрунтовано, члени Відбіркової комісії, які будуть аналізувати ідеї та

здійснювати відбір, заповнять чек-листи. Всім учасникам буде надано зворотній зв’язок з

рекомендаціями.

11.Рейтингові показники 

відповідно до критеріїв 

відбору ідей

12. Порядок розрахунку рейтингових показників

У порядку розрахунку застосовується 100-бальна система

№ За 100-бальною 

шкалою

Рейтингові показники

1 90-100 Високий рівень/Відмінно

2 79-89 Достатній рівень/Добре

3 60-78 Задовільний рівень/Задовільно
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13.1. Неупередженість:

▪ рівні можливість доступу до участі у проєкті;

▪ забезпечення недискримінаційного, об’єктивного та неупередженого підходу
під час оцінювання;

▪ дотримання критеріїв оцінювання;

▪ визначення, аналіз та усунення будь-яких можливих загроз неупередженості
при відборі ідей.

13.2. Відкритість

- вся інформація про перебіг етапів HALLI публікується на офіційному сайті
проєкту www.HALLI.org.ua та інформаційних платформах АНТС.

14.      Відбіркова комісія проєкту HALLI

14.1. Відбіркова комісія:

▪ До складу Відбіркової комісії можуть входити представники громадських

організацій, бізнесу, професійних спільнот, державні діячі, міжнародні
експерти.

▪ Склад Відбіркової комісії опубліковується на сайті проєкту HALLI та 
інформаційних ресурсах АНТС;

▪ Кількість членів Відбіркової комісії може становити до 10 осіб (склад

Відбіркової комісії на 1 засідання Ідеатону - 5 осіб, на фінальному
відбірковому етапі Хакатону 5 осіб.

14.2. Повноваження членів Відбіркової комісії:

▪ заслухати презентації учасників Ідеатонів та Хакатону;

▪ надати коментарі або уточнюючі питання після презентації кожного проєкту;

▪ оцінити презентовані проєкти у відповідності до встановлених критеріїв.

13. Неупередженість та 

відкритість проєкту HALLI

www.halli.org.ua

http://www.halli.org.ua/


15. Контактна інформація та інформаційні 

ресурси, де можна знайти більше про 

проєкт HALLI 

Електронна пошта проєкту HALLI для всіх додаткових питань: halli.ukraine@gmail.com

Сайт проєкту HALLI www.halli.org.ua

Сайт АНТС www.ants.org.ua

Сторінка АНТС на Facebook: https://www.facebook.com/ANTSngo

Сторінка АНТС в Instagram: https://www.instagram.com/ants.ngo

Сторінка АНТС в Twitter: https://twitter.com/ANTS_NGO

www.halli.org.ua
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