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Для будь-якого проекту дуже важливим є етапи його планування, 
які полягають у наступному: 
- розробці та обґрунтуванні цілей;
- визначені найкращих методів і способів їх досягнення; 
- досягненні доцільності та ефективного використання фінансових 
ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей та завдань. 

Створення будь-якого культурно-мистецького проекту є складним 
та довготривалим процесом, що вимагає від заявника значних ма-
теріальних вкладень та трудових ресурсів. Для того, щоб всі витра-
ти були економічно-ефективними та в подальшому здійснювалися 
в межах бюджету проекту, правильність їх планування є запорукою 
успіху під час реалізації проекту.  
Складання планового кошторису є важливим та необхідним заходом, 
оскільки включає планові витрати та забезпечує реалізацію цілей і 
завдань проекту в найбільш ефективний та раціональний спосіб.
Кошторис є обов’язковим документом під час подання аплікаційно-
го пакету. Виходячи з цього, на етапі планування доходів та витрат 
слід звернути увагу на вимоги Порядку контролю. 
Разом з тим, з метою якісного складання кошторису проекту УКФ 
розроблено Інструкцію, яка містить чітку послідовність дій та вимог 
до його складання.
Звертаємо увагу, що Форма кошторису, яка є додатком до Договору, 
та Інструкція знаходяться на сайті УКФ в розділі «Про фонд/ Доку-
менти/ Конкурсні документи 2022». 
Загалом нормативні документи УКФ є важливими при формуван-
ні кошторису, на них обов’язково слід звертати увагу. Посилання на 
ці документи є в розділі «Про фонд/Документи/Нормативно-право-
ва база».
В той же час, при підготовці та поданні планового кошторису проекту 
заявниками допускається дуже багато помилок та не доопрацювань, 
які будуть розглянуті в даній публікації.

ВСТУП
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2. В проектній заявці, кошторисі та робочому плані заявники досить часто зазначають 
різні суми та одиниці виміру бюджету проекту.
Приклад неправильного заповнення:
запитувана сума та одиниця виміру бюджету проекту від УКФ, вказана заявником у кош-
торисі, не співпадає з сумою та одиницею виміру, вказаною в тексті проектної заявки. Це 
може стосуватися і сум співфінансування чи реінвестицій.

Проектна заявка
Запитувана сума від УКФ (у гривнях, відповідно до Бюджету)
664 316,00                         ←
Загальний бюджет проекту
664 316,00                           
Сума співфінансування
0                                          ←
Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду)
––                                        ←
Сума реінвестиції
0                                         ←

Дохідна частина кошторису 

 

Варіант 1.



Дохідна частина кошторису

3. Інформація щодо членів команди, зазначена в проектній заявці, та інформація в статті 
I «Винагорода членів команди проекту» кошторису відрізняється.
Приклад неправильного заповнення:
в проектній заявці заявником вказані прізвища, ім’я та по батькові (далі – ПІБ) членів ко-
манди, яких немає в кошторисі, або навпаки.

Проектна заявка
Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа-підприємець, до-
говір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер тощо)
Фізична особа-підприємець
ПІБ члена команди
Войчук Катерина Романівна              ←
Роль у проекті
Комунікаційна менеджерка

Витратна частина кошторису

Варіант 2.
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4. Розбіжність між терміном реалізації проекту та терміном, на який залучено для робо-
ти членів команди. 
Приклад неправильного заповнення:
в кошторисі проекту термін виконання робіт заплановано на 3 місяці. В робочому плані 
окремі члени команди задіяні лише впродовжодного місяця. В розумінні Інструкції, чле-
ни команди проекту мають бути залучені до виконання проекту упродовж періоду реалі-
зації. В іншому випадку такі члени команди будуть вважатися найманими працівниками 
та оплата їх послуг повинна відображатися в інших статтях кошторису.

Витратна частина кошторису 

5. Розбіжність між загальною сумою співфінансування у дохідній частині кошторису та 
загальною сумою витрат за рахунок співфінансування.
Приклад неправильного заповнення:
заявником в аркушах «Дохідна частина» та «Кошторис витрат» зазначені різні суми спів-
фінансування та витрат за рахунок нього.
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Витратна частина кошторису

Отже, заявнику, який подає на конкурс кошторис проекту необхідно уважно слідкувати 
за відповідністю заповненням всіх реквізитів, щоб якісно пройти технічний відбір.

2.    Внесення змін до формул або їх видалення заявником. 
Згідно з Інструкцією заплановані надходження коштів необхідно вказати у відсотках та 
гривнях в розрізі кожного окремого джерела фінансування. 
Водночас зазначено, що кошторис містить формули для полегшення розрахунку загаль-
ної суми витрат, які заборонено змінювати. 
Поряд з цим, показники, які вносяться в кошторис, повинні вказуватися з двома цифро-
вими знаками після коми, тобто з копійками. Це передбачено формою кошторису, розмі-
щеною на сайті УКФ. Округлення показників самостійно заявником є недопустимим.
В даній частині кошторису загальна сума фінансування проекту в гривнях та відсотки фі-
нансування проекту розраховуються програмою кошторису автоматично на основі влас-
норуч внесених заявником сум. Визначення двох знаків після коми стосується і розра-
хунку пропорцій у відсотках.
При здійсненні аналізу правильності заповнення «Дохідної частини» кошторису проекту 
мають місце випадки, коли суми внесені до колонки «Фінансування проєкту, грн», а від-
соток в колонці «Фінансування проєкту, %» не відображається. Найчастіше це пов’язано 
з тим, що заявник всупереч Інструкції самостійно видаляє формулу для розрахунку від-
сотка. 
Також при перевірці правильності заповнення «Дохідної частини» кошторису проекту та 
наявності формул виявлено випадки, що заявником було додано ще один рядок, в якому 
ним не скопійовано формулу. З огляду на це, програма не розрахувала правильний від-
соток фінансування за джерелами фінансування відповідно до загальної суми проекту. 
Для прикладу розглянемо такі випадки. 









Наприклад, для конкурсної програми «Культурні столиці України» в Інструкції для заяв-
ників ЛОТ 3:  «Книжкова столиця 2022»  передбачено, що співфінансування є обов’язко-
вим і має становити не менше 30 % від загальної суми проекту. При умові двох джерел 
фінансування проекту структура бюджету проекту виглядає таким чином:
грант - 70 %; 
співфінансування - 30 %.
Загальна сума бюджету проекту складає 100 відсотків (70%+30%). 
 
Якщо заявник планує розмір співфінансування 30% і більше, то відповідно зменшується 
розмір фінансування, який здійснює УКФ.  Загальна сума пропорцій джерел фінансуван-
ня проекту завжди має дорівнювати 100 відсотків. 
Звертаємо увагу,  що загальна сума витрат в розрізі джерел фінансування повинна від-
повідати сумам, заявленим в проектній заявці, як за джерелом «грант», так і за джере-
лом «співфінансування». Це є непорушним правилом при заповненні кошторису проекту.
Приклад неправильного заповнення:
заявникомобов’язковий розмір співфінансування  (за умови двох джерел фінансування 
проекта) розраховано від суми гранту УКФ  (одного джерела фінансування), а не від за-
гальної суми проекту, як передбачено Інструкцією для заявників.

Дохідна частина кошторису
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Слід зазначити, що програма кошторису розраховує автоматично пропорції джерел фі-
нансування (гранту та співфінансування) виключно по відношенню до загальної суми 
проекту.
Структура джерел фінансування проекту візуально повинна виглядати завжди так, як вка-
зано на діаграмі.

Структура джерел фінансування проєкту, відсоток

Якщо трапляється така ситуація, перед заявниками виникає питання:
ЩО РОБИТИ?
УКФ пропонує заявнику здійснити для виправлення такої помилки одну з двох наступ-
них дій на його вибір.
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Дія 1 Дія 2

При умові того, коли заявник
НЕ МОЖЕ збільшити суму співфінан-
сування та залишає її на рівні,
вказаному в кошторисі

При умові того, коли заявник
МОЖЕ збільшити суму співфінан-
сування та змінює її в бік
збільшення в кошторисі

Сума співфінансування, яка може 
бути забезпечена партнерами 
складає  193 728,00 грн, 
прирівнюється до мінімальної 
обов’язкової частки
(в даному випадку 30%).

Загальна сума проекту складає
839 488,00 грн, що дорівнює 100 %.

70%

30% Грант УКФ
Співфінансування
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Розраховані абсолютні значення 
джерел фінансування вносимо в 
кошторис. Після цього програма 
автоматично розраховує частки у 
відсотках. Два джерела фінансування 
повинні мати частки 
30%+70%=100%.

Розраховані абсолютні значення 
джерел фінансування вносимо в 
кошторис. Після цього програма 
автоматично розраховує частки у 
відсотках. Два джерела фінансування 
повинні мати частки 
30%+70%=100%.

Для визначення загальної суми 
проекту, яка складається з двох 
джерел фінансування, здійснюється 
розрахунок: 193 728,00 грн (загальна 
сума співфінансування) помножено 
на 100% поділено на 30 % (частка 
співфінансування), що дорівнює 645 
760,00 гривень.

Розраховуємо суму співфінансування, 
при умові обов’язкової частки 30%:
839 488,00 грн (загальна сума 
проекту) помножено на 30% (частка 
співфінансування) поділено на 100 %, 
що дорівнює 251 846,40 гривень.
Отже, заявник повинен забезпечити 
збільшення суми співфінансування з
193 728,00 грн до 251 846,40 грн
(+58 118,40 грн).

Привертає увагу те, що при такому 
розрахунку загальна сума проекту 
складає 645 760,00 грн, а не
839 488,00 гривень.

Привертає увагу те, що при такому 
розрахунку загальна сума проекту не 
змінюється та складає
839 488,00 гривень.

2. Недотримання обов’язкового розміру співфінансування в загальній сумі проекту за умо-
ви трьох джерел фінансування.
Ще одним джерелом надходжень проекту є реінвестиції. 
Для наочності за основу візьмемо зазначений вище приклад, але додамо нове джерело 
надходження коштів (третє), яким є реінвестиції.
При умові трьох джерел фінансування проекту структура бюджету проекту виглядає таким 
чином:
грант - 68 %; 
співфінансування - 30 %;
реінвестиції - 2%.
Загальна сума бюджету проекту складає 100 відсотків (68%+30%+2%).
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Приклад неправильного заповнення:
заявником обов’язковий розмір співфінансування (за умови трьох складників фінансу-
вання проектів) розраховано від суми гранту УКФ (одного джерела фінансування), а не від 
загальної суми проекту, як передбачено Інструкцією для заявників.

Дохідна частина кошторису

Слід зазначити, що програма кошторису розраховує автоматично пропорції джерел фінан-
сування (гранту, співфінансування та реінвестицій) виключно по відношенню до загаль-
ної суми проекту.
Якщо трапляється така ситуація, перед заявниками виникає питання:
ЩО РОБИТИ?
УКФ пропонує заявнику здійснити для виправлення такої помилки одну з двох наступних 
дій на його вибір.

Дія 1 Дія 2

При умові того, коли заявник
НЕ МОЖЕ збільшити суму співфінан-
сування та залишає її на рівні,
вказаному в кошторисі

При умові того, коли заявник
МОЖЕ збільшити суму співфінан-
сування та змінює її в бік
збільшення в кошторисі
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Для визначення загальної суми 
проекту, яка складається з трьох 
джерел фінансування, здійснюється 
розрахунок: 193 728,00 грн (загальна 
сума співфінансування) помножено 
на 100% поділено на 30 % (частка 
співфінансування), що дорівнює 645 
760,00 гривень.

Розраховуємо суму співфінансування, 
при умові обов’язкової частки 30%:
852 403,20 грн (загальна сума 
проекту) помножено на 30% (частка 
співфінансування) поділено на 100 % 
,що дорівнює 255 720,96 гривень.
Отже, заявник повинен забезпечити 
збільшення суми співфінансування з
193 728,00 грн до 255 720,96 грн
(+61 992,96 грн).

Сума співфінансування, яка може 
бути забезпечена партнерами 
складає 193 728,00 грн, 
прирівнюється до мінімальної 
обов’язкової частки
(в даному випадку 30%).

Загальна сума проекту складає
852 403,20 грн, що дорівнює 100 %.

Для визначення суми гранту УКФ, 
який є третім джерелом 
фінансування, здійснюється 
розрахунок: від загальної суми 
проекту 645 760,00 грн віднімаємо 
суму співфінансування
193 728,00 грн та віднімаємо суму 
реінвестицій 12 915,20,що дорівнює

Для визначення суми гранту УКФ, 
який є третім джерелом 
фінансування, здійснюється 
розрахунок: від загальної суми 
проекту 852 403,20 грн віднімаємо 
суму співфінансування
255 720,96 грн та віднімаємо
суму реінвестицій 12 915,20,що
дорівнює 583 767,04 гривень.

Розраховані абсолютні значення 
джерел фінансування вносимо в 
кошторис. Після цього програма 
автоматично розраховує частки у 
відсотках. Три джерела фінансування 
повинні мати частки
30%+68%+2%=100%.

Розраховані абсолютні значення 
джерел фінансування вносимо в 
кошторис. Після цього програма 
автоматично розраховує частки у 
відсотках. Три джерела фінансування 
повинні мати частки 
30%+68,48%+1,52%=100%.

Привертає увагу те, що при такому 
розрахунку загальна сума проекту 
складає 645 760,00 грн, а не 852 
403,20 гривень.

Привертає увагу те, що при такому 
розрахунку загальна сума проекту не 
змінюється та складає
852 403,20 гривень.



Структура джерел фінансування проєкту, відсоток

Приклад неправильного заповнення:
заявником підмінюється поняття «співфінансування» та «реінвестиції». Заявник помилко-
во вважає, що реінвестиції є складовою частиною співфінансування.

Дохідна частина кошторису

Слід зазначити, що програма кошторису розраховує автоматично пропорції джерел фінан-
сування (гранту, співфінансування та реінвестицій) виключно по відношенню до загальної 
суми проекту.
Якщо трапляється така ситуація, перед заявниками виникає питання:
ЩО РОБИТИ?
УКФ пропонує заявнику здійснити для виправлення такої помилки одну з двох наступних 
дій на його вибір.
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1,52%
68,48%

30%
Грант УКФ

Співфінансування

Реінвестиції
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Дія 1 Дія 2

При умові того, коли заявник
НЕ МОЖЕ збільшити суму співфінан-
сування та залишає її на рівні,
вказаному в кошторисі

При умові того, коли заявник
МОЖЕ збільшити суму співфінан-
сування та змінює її в бік
збільшення в кошторисі

Для визначення загальної суми 
проекту, яка складається з трьох 
джерел фінансування, здійснюється 
розрахунок: 2 700 000,00 грн 
(загальна сума співфінансування) 
помножено на 100% поділено на
30 % (частка співфінансування),що 
дорівнює 9 000 000,00 гривень.

Розраховуємо суму співфінансування, 
при умові обов’язкової частки 30%:
9 200 000,00 грн (загальна сума 
проекту) помножено на 30% (частка 
співфінансування) поділено на 100 %, 
що дорівнює 2 760 000,00 гривень.
Отже, заявник повинен забезпечити 
збільшення суми співфінансування з
2 700 000,00 грн до 2 760 000,00 грн
(+ 60 000,00 грн).

Сума співфінансування, яка може 
бути забезпечена партнерами 
складає  2 700 000,00 грн, 
прирівнюється до мінімальної 
обов’язкової частки
(в даному випадку 30%).

Загальна сума проекту складає
9 200 000,00 грн, що дорівнює
100 %.

Для визначення суми гранту УКФ, 
який є третім джерелом 
фінансування, здійснюється 
розрахунок: від загальної суми 
проекту 9 000 000,00 грн віднімаємо 
суму співфінансування
2 700 000,00 грн та суму 
реінвестицій 200 000,00 грн, що
дорівнює 6 100 000,00 гривень.

Для  визначення суми гранту УКФ, 
який є третім джерелом 
фінансування, здійснюється 
розрахунок: від загальної суми 
проекту 9 200 000,00 грн віднімаємо 
суму співфінансування
2 760 000,00 грн та
суму реінвестицій 200 000,00 грн, 
що дорівнює 6 240 000,00 гривень.

Розраховані абсолютні значення 
джерел фінансування вносимо в 
кошторис. Після цього програма 
автоматично розраховує частки у 
відсотках. Три джерела фінансування 
повинні мати частки 
30%+67,78%+2,22%=100%.

Розраховані абсолютні значення 
джерел фінансування вносимо в 
кошторис. Після цього програма 
автоматично розраховує частки у 
відсотках. Три джерела фінансування 
повинні мати частки 
30%+67,83%+2,17%=100%.

Привертає увагу те, що при такому 
розрахунку загальна сума проекту 
складає9 000 000,00 грн, а не 9 200 
000,00 гривень.

Привертає увагу те, що при такому 
розрахунку загальна сума проекту не 
змінюється та складає
9 200 000,00 гривень.



Структура джерел фінансування проекту візуально повинна виглядати завжди так, як вка-
зано на діаграмі.

Структура джерел фінансування проєкту, відсоток

Звертаємо увагу, що грант, співфінансування та реінвестиції є окремими частками загаль-
ного бюджету проекту. Розмір цих часток у відсотках повинен дорівнювати 100%.  Тобто, 
частка реінвестицій не може бути в складі частки співфінансування. Реінвестиція може бу- 
ти здійснена виключно заявником.
З метою забезпечення єдиного підходу до формування дохідної частини кошторису та не-
допущення неоднозначного тлумачення заявниками понять співфінансування та реінвес-
тиції, наводимо приклад правильного заповнення «Дохідної частини» кошторису та розра-
хунку джерел фінансування.

Дохідна частина кошторису
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Реінвестиції
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Алгоритм дій заявника при правильному заповненні «Дохідної частини» кошторису нас-
тупний:

1.  При заповненні кошторису заявнику необхідно ознайомитися з вимогами Інструкції, 
Порядку контролю та іншими нормативними документами Фонду, врахувати всі обмежен-
ня встановлені зазначеними документами та чинним законодавством України, після чого 
оцінити та спланувати загальний бюджет, необхідний для реалізації проекту. 

2.  Визначитися з обсягом грошових коштів, який планується отримати від реалізації ство-
рених продуктів (книг, квитків, тощо). Саме цей обсяг грошових коштів і буде в подальшо-
му реінвестований у проект та буде вважатися одним із джерел фінансування проекту  – 
РЕІНВЕСТИЦІЄЮ. 

3.  Визначитися з сумою співфінансування, яку планується отримати від усіх партнерів або 
безпосередньо від самого заявника, оскільки співфінансування проекту може надавати-
ся самим заявником та/або партнером (партнерами) та іншими юридичними та фізични-
ми особами.
Слід звернути увагу, що суми співфінансування, які будуть перераховані грантоотримува-
чу партнерами ще на етапі проходження конкурсного відбору повинні бути підтверджені 
гарантійними листами, договорами або іншими гарантійними документами від усіх суб’єк-
тів господарювання, які забезпечуватимуть співфінансування. Зазначені документи обо-
в’язково повинні містити показники співфінансування, розмір якого має співпадати з по-
казниками, визначеними безпосередньо в дохідній частині кошторису.

4.  Після того, як програмне забезпечення самостійно розраховує відсоток джерел фінансу-
вання, якими є грант, співфінансування та реінвестиції, заявник повинен порівняти розра-
ховану програмою пропорцію співфінансування у відсотках з обов’язковою пропорцією, 
вказаною в Інструкції для заявників. 
Якщо заявником виявлено, що пропорція співфінансування є меншою від обов’язкової 
частки, то цей факт може слугувати причиною не проходження технічного відбору проекту. 
Заявник повинен негайно розглянути можливість додаткового залучення суми співфінан-
сування, якої не вистачає для дотримання обов’язкової частки (Дія 2 сторінки 18, 20, 22 
даних Методичних рекомендацій). 
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Це кошти, які вкладає в
проект безпосередньо
заявник та які є окремим
джерелом фінансування

Це кошти, які є складовою
часткою співфінансування

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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Згідно з Порядком контролю команда проекту  – це об’єднання осіб, які планують проект, 
визначають його етапи, забезпечують його реалізацію та підготовку звітності.
Разом з цим, згідно з Інструкцією до статті «Винагорода членам команди Проєкту» можуть 
бути віднесені витрати по оплаті винагороди фізичним особам або фізичним особам-під-
приємцям, які створюють, координують та супроводжують проект протягом усього термі-
ну його виконання. 
Витрати на оплату разових видів послуг або робіт фізичним особам або фізичним особам- 
підприємцям, які не є членами команди, повинні бути віднесені до інших статей витрат, 
які найбільше відповідають за економічною сутністю.
Слід зазначити, що гранична сума винагороди (наданих послуг) членам команди за дого-
ворами цивільно-правового характеру та договорами з ФОП не може перевищувати суми, 
зазначеної  у  пункті  3   статті 3   Закону  України   « Про  публічні  закупівлі »,   у  розмірі 
50000,00 грн (п’ятдесяти тисяч гривень) за один місяць для однієї особи. Водночас, вказа-
на сума наданих послуг може включати вартість всіх додаткових витрат, які можуть вини-
кати при наданні послуг, але не може перевищувати вищезазначеного розміру в цілому. 

Приклад неправильного заповнення:
заявником зазначено у кошторисі витрат проекту більшу кількість членів команди, ніж виз-
начено проектною заявкою, та не зазначено форму фінансових стосунків з організацією- 
заявником.

Проектна заявка

Команда проекту (основні виконавці)
1. ПІБ члена команди
Базак Юрій Анатолійович
Роль у проекті
Керівник проекту
Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа-підприємець, 
договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер тощо)
Фізична особа-підприємець
2. ПІБ члена команди
Войч Катерина Романівна
Роль у проекті
Комунікаційна менеджерка
Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа-підприємець, 
договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер тощо)
Фізична особа-підприємець
3. ПІБ члена команди
Парчев Аліна Іванівна
Роль у проекті
PR - менеджерка
Форма фінансових стосунків із організацією-заявником (фізична особа-підприємець, 
договір цивільно-правового характеру, трудовий договір, волонтер тощо)
--             ←  Заявником не зазначено форму фінансових стосунків
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Витратна частина кошторису

2.  Зміна одиниць виміру, зазначених у кошторисі.
Відповідно до Інструкції розрахунок винагороди у вигляді заробітної плати, премії за додат- 
кове навантаження, за виконання послуг/робіт відображається з прив’язкою до тривалос-
ті часу (місяців) залучення в реалізації проекту. 
Інструкцією заборонено змінювати одиниці виміру у кошторисі.  Для наочності колонка 
«Одиниця виміру» наведена нижче.

Витратна частина кошторису

Lorem ipsum
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Приклад неправильного заповнення:
заявником в колонці «Одиниця виміру» самостійно змінено одиниці виміру.

Витратна частина кошторису

Недотримання заявниками вищезазначеної вимоги щодо заборони змінювати одиниці 
виміру не дає можливості правильно визначити період нарахування та здійснити розраху-
нок винагороди. 

3.  Невідповідність кількості місяців виплати винагороди членам команди, зазначеним в 
Проектній заявці, кількості місяців зайнятості членів команди, зазначених в Робочому плані 
та Кошторисі Проєкту.
Приклад неправильного заповнення:
заявником зазначено різну тривалість проекту (кількість місяців) в Проектній заявці, Робо-
чому плані та Кошторисі Проєкту.

Проектна заявка та витратна частина кошторису
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Невідповідність інформації, зазначеної у Проектній заявці, інформації в Робочому плані та 
Кошторисі витрат проекту, свідчить про неякісну підготовку документів аплікаційного па-
кету та про неефективне планування витрат проекту.

4.  Одночасне планування витрат членам команди, як на винагороду  (стаття 1 витратної 
частини кошторису), так і на інші послуги (інші статті витрат).
Пунктом 3.2.5. Порядку контролю заборонено одночасне планування витрат на оплату ви-
нагороди членам команди та оплату послуг, які надаються ними, на підставі інших догово-
рів.
Приклад неправильного заповнення:
заявником витрати на послуги бухгалтера, який є членом команди, зазначено в кошторисі 
декілька разів в різних статтях.

Витратна частина кошторису

2.3.3 При плануванні витрат, пов’язаних з відрядженнями, допускаються наступні помил-
ки.

1.  Перевищення обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України  №  98 
від 02.02.2011 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також 
інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаці-
ями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» 
(зі змінами), та не зазначення прізвища особи, що відряджається.
Приклад неправильного заповнення:
заявникомне зазначено прізвище особи, що відряджається, не вказано реквізити рахунку 
з готелю та перевищено дозволену суму на найм житлового приміщення на добу. 
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Витратна частина кошторису

2. Не зазначено деталізації маршруту.
Приклад неправильного заповнення:
заявником не зазначено деталізації маршруту відрядження.  

Витратна частина кошторису

3. Включено витрати на проїзд і проживання надавачів послуг, які не є членами команди 
або штатними працівниками.
Приклад неправильного заповнення:
заявником вказані витрати особи, яка не є штатним працівником або членом команди.
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Витратна частина кошторису

2.3.4  При плануванні витрат на закупівлю обладнання та нематеріальних активів допус-
каються наступні помилки.
Приклад неправильного заповнення:
заявником передбачено в кошторисі витрати на придбання побутової техніки, які згідно 
з Інструкцією за рахунок гранту здійснювати заборонено.

Витратна частина кошторису

Приклад неправильного заповнення:
заявником заплановано придбання обладнання, вартість якого перевищує встановлені 
Інструкцією обмеження за одиницю, а також заплановано придбання матеріальних ресур-
сів не у відповідній статті витрат.
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Витратна частина кошторису

Приклад неправильного заповнення:
заявником заплановано придбання нематеріальних активів за рахунок коштів гранту. Та-
кі витрати допустимі виключно за рахунок співфінансування.

Витратна частина кошторису

Приклад неправильного заповнення:
заявником заплановано придбання нематеріальних активів за рахунок реінвестицій. Такі 
витрати допустимі виключно за рахунок співфінансування.
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Витратна частина кошторису

2.3.5  При плануванні витрат, пов’язаних з орендою, допускаються наступні помилки.
Приклад неправильного заповнення:
заявником підмінюється поняття «оренда транспорту» та «послуги з перевезення». 

Витратна частина кошторису

Звертаємо увагу,  що Інструкцією передбачено при плануванні в статті 4 кошторису 
«Витрати пов’язані з орендою» вказувати два види витрат: послуги з безпосередньої орен-
ди об’єкта, що підтверджується актом його передачі від продавця до покупця і навпаки, або 
послуги перевезення, транспортування тощо,  що підтверджується актом надання послуг 
із зазначенням використаного продавцем об’єкта.
Приклад неправильного заповнення:
заявником не зазначено адресу та метраж орендованих приміщень.
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Витратна частина кошторису

Приклад неправильного заповнення:
заявником в колонці «Одиниця виміру» самостійно змінено одиниці виміру.

Витратна частина кошторису

Приклад неправильного заповнення:
заявником не обґрунтовано доцільність здійснення оренди, її вартість та період.

Витратна частина кошторису
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2.3.6  При плануванні витрат учасників проекту, які беруть задіяні у заходах проекту та не 
отримують оплату праці та/або винагороду, допускаються наступні помилки.

Приклад неправильного заповнення:
заявником заплановано вартість витрат, розмір якихперевищує граничний норматив, виз-
начений Інструкцією та постановою КМУ від 02.02.2011 № 98.
Зокрема, витрати на харчування – 400 грн замість   300 грн без ПДВ на одну особу за одну 
добу;
витрати на найм житлового приміщення – 1 200 грн замість 900 грн без ПДВ на одну особу 
за одну добу. Крім цього, не зазначено ПІБ учасників.

Звертаємо увагу, що при заповнення показників кошторису вартість витрат за одиницю про- 
ставляється з податком на додану вартість, якщо він врахований продавцем у ціні одини-
ці товару, роботи та послуги.

Витратна частина кошторису

Приклад неправильного заповнення:
заявником заплановано в статті 5 «Витрати учасників проєкту, які беруть участь у заходах 
проєкту та не отримують оплату праці  та/або  винагороду»  витрати на проїзд штатному 
працівнику (члену команди), які повинні плануватися в статті 2 «Витрати пов’язані з відряд-
женнями (для штатних працівників)».
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Витратна частина кошторису

2.3.7  При плануванні матеріальних витрат, допускаються наступні помилки. 
Приклад неправильного заповнення:
заявником не деталізовано вартість та кількість кожного виду канцелярського приладдя, 
не обґрунтовано необхідність придбання та вартість. 

Витратна частина кошторису

2.3.8   При плануванні витрат на поліграфічні та видавничі послуги допускаються наступ-
ні помилки.
Приклад неправильного заповнення:
до статті поліграфічні послуги віднесено видавничі послуги та навпаки.
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Витратна частина кошторису

2.3.9 При плануванні витрат на послуги з просування допускаються наступні помилки.
Приклад неправильно заповнення:
заявником зазначено виконавця у колонці «Найменування витрат», не вказано конкретну 
назву послуги, одиниці виміру, період надання послуг, не обґрунтовано доцільність та вар-
тість.

Витратна частина кошторису

2.3.10  При плануванні витрат на послуги зі створення веб-ресурсу допускаються наступні 
помилки.
Приклад неправильного заповнення:
заявником не зазначено одиниці виміру, не обґрунтовано доцільність,  період та місце на-
дання послуги, невірно зазначено вартість послуги.
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Витратна частина кошторису

2.3.11 При плануванні витрат на послуг з перекладу допускаються наступні помилки.
Приклад неправильного заповнення:
заявником не зазначено мову перекладу, період та місце надання послуги. 

Витратна частина кошторису

2.2.12  Помилки, які зустрічаються при плануванні інших прямих витрат.
Приклад неправильного заповнення:
заявником не заплановано витрати на ЄСВ при плануванні витрат на послуги, які надава-
тиме фізична особа.
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Витратна частина кошторису

Приклад неправильного заповнення:
заявником не заплановано витрати на банківську комісію за переказ коштів по банківсько-
му рахунку.

Витратна частина кошторису

Приклад неправильного заповнення:
заявником заплановано витрати на аудиторські послуги за рахунок коштів гранту, що за-
боронено Порядком контролю та Інструкцією.
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Витратна частина кошторису

За результатами здійснення аналізу кількості та сутності помилок, допущених заявника-
ми в грантових сезонах 2020 та 2021 років при поданні аплікаційних пакетів, можливо 
зробити висновки, що їх більшість пов’язана з наступним діями заявників:

Недотриманням нормативно-правових актів УКФ щодо правил заповнення форм апліка-
ційних пакетів та термінів їх подання на розгляд;

Технічними помилками при заповненні форм, які пов’язані з неуважністю та відсутністю 
належної кваліфікації членів команди, які за це відповідають;

Відсутністю достатньої комунікації з УКФ по питаннях,  які виникають при підготовці на 
конкурс документів аплікаційних пакетів по реалізації проектів.
Структура кількості помилок заявників в загальній кількості поданих аплікаційних пакетів, 
які були виявлені УКФ у грантовому сезоні 2021 року, вказана на діаграмі.

Не заповнення всіх обов’язкових реквізітів                                                                              93%

Невідповідність даних, зазначених у Проєктній заявці, Робочому плані та Кошторисі                                                                        85%

Повне або неповне необгрунтування витрат                                                                    80%

Помилки при плануванні витрат на оренду                                                           68%

Помилки при визначенні обов’язкових пропозицій джерел фінансування                                                         65%

Внесення змін до формул або їх видалення                                                       63%

Помилки при плануванні витрат на придбання обладнання та нематеріальних активів                                                     60%

Помилки при плануванні витрат на відрядження членів команди                                                55%

Помилки при плануванні витрат учасників проєкту                                             50%

Зміна одиниць виміру                                      40%

3висновки
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Типова форма договору про надання гранту (з до-
датками), затверджена наказом Міністерства
культури України від 30.08.2018 № 756 , зареєстро-
ваним в Міністерстві юстиції України 17.09.2018 за
№ 1068/32520 (зі змінами)

Порядок здійснення контролю за виконанням суб’єк-
тами, які отримують фінансування, зобов’язань перед
Українським культурним фондом,  затверджений рі-
шенням Наглядової ради Українського культурного
фонду від 24.11.2021 № 173

Інструкція по заповненню форми Кошторису Проєкту,
затверджена наказом Українського культурного фон-
ду від 05.11.2021 № 169

Порядок розрахунку суми грантових коштів, яку не-
обхідно повернути до Державного бюджету у разі
виявлення фактів недотримання грантоотримувачем
обов’язкових пропорцій за видами джерел фінансу-
вання проекту, затверджений наказом Виконавчого
директора Українського культурного фонду від
08.02.2022 №18

Порядок розрахунку суми грантових коштів, яку не-
обхідно повернути до Державного бюджету у разі
виявлення фактів недотримання грантоотримувачем
обов’язкових умов реінвестицій проекту, затвердже-
ний наказом Виконавчого директора Українського
культурного фонду від 08.02.2022 №18

Таблична форма розрахунку граничних обсягів змін
до затвердженого кошторису грантоотримувача,
затверджена наказом Виконавчого директора
Українського культурного фонду від 08.02.2022 №18
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