
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 жовтня 2018 р. № 949 

МЕТОДИКА 
визначення розміру сум виплат експертам експертних 

рад Українського культурного фонду 

1. Ця Методика визначає механізм розрахунку розміру сум виплат 
експертам експертних рад Українського культурного фонду (далі — експерти) за 
провадження діяльності, пов’язаної з проведенням конкурсного відбору 
проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського 
культурного фонду. 

2. Розрахунок розміру виплат на розгляд однієї проектної заявки та доданих 
до неї матеріалів здійснюється з урахуванням витрат на такі види робіт: 

розгляд експертом заявки та доданих до неї матеріалів; 

проведення аналізу проекту на відповідність встановленим критеріям; 

проведення аналізу поданих матеріалів на відповідність промоції та 
креативного потенціалу проекту; 

проведення аналізу обґрунтування економічних розрахунків проекту; 

підготовка узагальненого висновку за результатами оцінювання проекту. 

3. Розгляд заявки та доданих до неї матеріалів вважається фактично 
здійсненим в повному обсязі, якщо експерт подав узагальнений висновок за 
результатами оцінювання проекту. 

4. Розмір виплат розраховується окремо за кожною заявкою та доданими 
до неї матеріалами у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленого на 1 січня календарного року. 

5. До загальної вартості цивільно-правового договору можуть бути додані 
супутні витрати експерта, які включають витрати на відрядження, зв’язок, 
копіювання тощо. 

6. Розрахунок виплат за розгляд однієї проектної заявки та доданих до неї 
матеріалів здійснюється за формулою та обчислюється згідно з таблицею. 

В = В1 + В2 +В3 + В4 + В5 + В6 . 
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Показник Види робіт 

Вартість робіт, відсоток від 
розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленого на 1 
січня календарного року 

В Загальний розмір виплат за 
проведення експертизи 
проекту 

визначається з урахуванням 
усіх складових формули 

В1 Розгляд експертом заявки та 
доданих до неї матеріалів 

1,5 

В2 Проведення аналізу проекту на 
відповідність установленим 
критеріям 

6 

В3 Проведення аналізу поданих 
матеріалів на відповідність 
промоції та креативного 
потенціалу проекту 

6 

В4 Проведення аналізу 
обґрунтування економічних 
розрахунків проекту 

6 

В5 Підготовка узагальненого 
висновку за результатами 
оцінювання проекту 

5,5 

В6 Супутні витрати (витрати на 
відрядження, послуги зв’язку, 
копіювання документів тощо), 
передбачені договором 

7 

_____________________ 


