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ШАНОВНІ ДРУЗІ ! 
 

 

 

Радий повідомити Вам про початок конкурсного відбору заявок на реалізацію 

культурно-мистецьких проектів «Малі міста – великі враження - 2019», головною метою 

якого є стимулювання культурного регіонального розвитку та промоція культурної 

спадщини малих територій, посилення інтеграції культурної спадщини в життя громад та 

впровадження кластерних моделей розвитку культури в громадах в умовах децентралізації.  

Говорячи про розвиток культури на місцях не можна не помітити разючу нерівність у 

доступі до культурних послуг мешканців великих міст (обласних центрів) та малих територій 

(сіл, селищ, містечок). Важливо розуміти, що реалізація культурної політики в регіонах – це 

усвідомлена відповідальність місцевої влади за об’єкти як нематеріальної, так і матеріальної 

культурної спадщини. Людям на місцях варто озирнутися довкола, побачити і зрозуміти 

власну культурну унікальність і привабливість для громадян, бізнесу, мільйонів туристів, які 

прагнуть отримати позитивні емоції, насолоду від нового досвіду та незабутні спогади! Для 

цього достатньо невеличкого приводу – цікавого заходу з популяризації об’єкта культурної 

спадщини місцевого значення. 

Цей проект, пілотна версія якого була запущена в 2018 році, знайшов надзвичайний 

відгук у громадах, які подали до участі 158 заявок. Це була перша спроба внести питання 

культурного розвитоку малих міст і територій до порядку денного. Завдяки Уряду 

Володимира Гройсмана, фінансування проекту в 2019 році збільшено в 10 разів, що надає 

нам змогу підтримати значно більше проектів різного масштабу на умовах обов’язкового 

співфінансування з місцевою владою, бізнесом та меценатами. 

Я бажаю Вам плідної роботи в підготовці заявок та обов’язкової перемоги проектів з 

різних регіонів України, що допоможе нам скласти з маленьких яскравих пазлів різнобарвну 

мапу культурної України.  

 

 

З повагою,  

Міністр культури України                                                                                   Євген Нищук 

 

 

#ДИВИСЬ УКРАЇНУ! 
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Цими Методичними рекомендаціями щодо порядку проведення проектів у рамках 

конкурсу «Малі міста – великі враження» (далі - Методичні рекомендації) визначається 

процедура формування та документального оформлення заявок для участі у конкурсі,  

порядок фінансування та алгоритм підготовки звітності по проектах.  

І ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОЕКТУ 

Хто такі ініціатори проекту і чим вони відрізняються від виконавців проекту? 

Відповідно до п.5 Положення про конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста 

– великі враження»:  

ініціаторами проекту можуть бути органи місцевого самоврядування, юридичні 

особи всіх форм власності, творчі спілки, фізичні особи-підприємці, які розуміють 

мету і завдання конкурсу і заінтересовані в підвищенні якості життя населення 

через культурно-мистецькі проекти; 

 

виконавцями проекту можуть бути підприємства, установи, організації, що 

належать до сфери управління Мінкультури та будуть безпосередньо 

реалізовувати проект; 

УВАГА! Ініціатори проекту не можуть безпосередньо реалізовувати проект, 

якщо вони не підпорядковані Міністерству культури України. 

Назва проекту Назва проекту має бути стислою, виразною і відповідати 

змісту проекту. Потрібно уникати занадто узагальнених чи 

абстрактних назв, які потребують додаткових пояснень 

щодо змісту 

Населений пункт, що отримає 

вигоду від реалізації проекту 

Найменування населеного пункту, району, області, загальна 

чисельність населення населеного пункту 

Ініціатор проекту 1. Найменування, місцезнаходження, номер телефону, 

факс, адреса електронної пошти, адреса веб-сайту, 

код згідно з ЄДРПОУ; 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  

3.  Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про 

право здійснювати платежі за серією та номером 

паспорта) 

4. Номер паспорта  

5.  Місце проживання або інша адреса, за якою 

здійснюється зв'язок з фізичною особою-підприємцем 

6.  Номер телефону 

7. Номер факсу, 

8. Адреса електронної пошти, 

9. Адреса веб-сайту 

Керівник ініціатора проекту 1. Прізвище, ім'я, по батькові,  
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2. посада керівника ініціатора проекту 

Особа, відповідальна за 

проект 

1. Прізвище, ім'я, по батькові, 

2.  Місце роботи,  

3. Посада,  

4. Номери контактних телефонів  

5. Номери факсу 

6.  Адреса електронної пошти особи (осіб), 

визначеної(их) ініціатором відповідальною(ими) за 

підготовку проекту 

Партнер (партнери) проекту 1. Найменування, місцезнаходження 

2.  Номери телефону 

3. Номери факсу 

4. Адреса електронної пошти 

5. Адреса веб-сайту 

6. Код згідно з ЄДРПОУ 

7.  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-

підприємця 

8.  Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія (за наявності) та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків, повідомили про 

це відповідний контролюючий орган і мають відмітку 

в паспорті про право здійснювати платежі за серією 

та номером паспорта) 

9. Місце проживання або інша адреса, за якою 

здійснюється зв'язок з фізичною особою-підприємцем 

10.  Номери телефону 

11. Номери факсу 

12.  Адреса електронної пошти  

13. Адреса веб-сайт 

14.  Контактна особа (прізвище, ім'я, по батькові, 

телефон, адреса електронної пошти) 

Загальний бюджет проекту 

(у гривнях) 

Вказати суму в гривнях (0000,00 грн)  

Очікуваний обсяг 

фінансування проекту, у тому 

числі: 

Мінкультури 

Вказати суму в гривнях (0000,00 грн)   

Місцевий бюджет Вказати суму в гривнях (0000,00 грн)   

Власні кошти ініціатора Вказати суму в гривнях (0000,00 грн)   

Партнер (партнери) Вказати суму в гривнях (0000,00 грн)   

Інші джерела Вказати суму в гривнях (0000,00 грн)   

Строк реалізації проекту Вказати часові рамки реалізації проекту від___до___ 

Номер заявки на участь у 

конкурсі 

(заповнюється Мінкультури) 
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II. ЗМІСТ ПРОЕКТУ 

1. АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ 

У підрозділі чітко і стисло розкривається зміст проекту (загальна мета і конкретні 

завдання проекту, його актуальність, основні заходи та етапи реалізації проекту, конкретні 

вигоди та очікувані результати від його реалізації, цільові групи й території, на які 

поширюватимуться результати, загальна вартість проекту та обсяг коштів, необхідних для 

його реалізації, джерела фінансування проекту). 

Анотація не вважається окремою частиною змісту проекту, а є стислим викладенням 

проекту в цілому. Рекомендується складати анотацію після завершення написання проекту та 

заповнення відповідних додатків. 

2. ОПИС ПРОЕКТУ  

1. Мета проекту (1 - 2 речення). 

2. Актуальність проекту. У цьому пункті зазначаються: 

1. Відповідність проекту меті і завданням конкурсу; 

2. Соціально-культурна проблема в житті громади, на вирішення якої спрямовано 

проект (до 5 речень); 

3. Стислий аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми та обґрунтування 

обраного рішення через проект; 

4. Стислий опис попереднього власного досвіду залучення до вирішення наявної 

проблеми, попередньої або поточної роботи у цьому напрямі, зв'язок між такою 

роботою та пропонованим проектом (за наявності); 

5. Ефективність реалізації проекту (економічні вигоди, соціальний вплив, інше 

(уточнити). 

3. ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ 

У цьому пункті зазначається, в чому полягає унікальність ідеї проекту для сфери 

культури в цілому та її оригінальність (новизна) для розвитку населеного пункту, в якому 

реалізується проект. Зокрема, збереження наявної на його території культурної спадщини, 

використання інноваційних та цифрових технологій (зазначаються технологія та спосіб її 

використання), врахування аспектів інклюзії, культурних та географічних особливостей 

відповідної території, гендерних аспектів, потреб вразливих і незахищених груп населення 

тощо із зазначенням способу врахування таких аспектів. 

4. ОБ'ЄКТ (ОБ'ЄКТИ) ПРОЕКТУ 

У цьому пункті зазначаються загальні відомості про об'єкт проекту:  

Що таке «об'єкти проекту»? 

 

Об'єкти проекту – це нерухомі об'єкти (пам'ятки) культурної спадщини, їх комплекси 

(ансамблі), історико-культурні заповідники, музеї, елементи нематеріальної культурної 

спадщини. 
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Проект – це форма культурної діяльності, пов'язана зі створенням культурних благ на 

основі об'єкта (об'єктів) проекту через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, з 

визначеними метою і строком реалізації (досягнення мети), а також цільовим фінансуванням 

згідно з кошторисом (бюджетом) проекту. 

4.1. Об’єкт (пам'ятка) культурної спадщини, їх комплексів (ансамблів): 

 

     Назва, тип, вид. 

Категорія (національного чи місцевого значення, щойно 

виявлений об'єкт культурної спадщини).  

Інформація щодо включення до Державного реєстру нерухомих 

пам'яток України або до переліку об'єктів культурної спадщини, 

охоронний номер (за наявності). 

Місце розташування.  

Рік проведення останньої реставрації (за наявності таких 

відомостей).  

Первісне призначення.  

Сучасне використання.  

Власник.  

Коротка історична довідка (до 10 речень). 

 

4.2. Елементи нематеріальної культурної спадщини: 

Назва елемента нематеріальної культурної спадщини. 

Охоронний номер (за наявності). 

Носій елемента нематеріальної культурної спадщини. 

Інформація щодо включення елемента нематеріальної культурної 

спадщини до Національного чи місцевого переліку елементів 

нематеріальної культурної спадщини. 

Коротка історична довідка. 

 

4.3. Історико-культурні заповідники:  

Найменування.  

Місцезнаходження. 

Дата і реквізити рішення про утворення. 

Інформація про комплекс (ансамбль) пам'яток, на основі якого 

створено історико-культурний заповідник має включати: назву, тип, вид, 

категорію (національного чи місцевого значення, щойно виявлений 

об'єкт культурної спадщини).  

Інформація щодо включення до Державного реєстру нерухомих 

пам'яток України. 

Охоронний номер (за наявності).  

Кількість об'єктів у комплексі, коротка історична довідка. 

4.4.  Музеї: 

Найменування. 

Місцезнаходження.  

Дата і реквізити рішення про створення музею. 

Організаційно-правова форма.  

Профіль, коротка історична довідка. 
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5. ЛОГІКО-СТРУКТУРНА МАТРИЦЯ ПРОЕКТУ 
Цей пункт є основою складання проекту, тому поданий у заявці текст має бути 

узгоджений з ним, зокрема, щодо таких елементів, як "загальна мета", "конкретне завдання" 

та "результати". 

Логіко-структурна матриця заповнюється за такою схемою: 

Цілі 

проекту 

Логіка реалізації Об'єктивні 

показники 

Джерела 

перевірки 

Припущення 

Загальна 

мета 

На досягнення якої 

загальної мети 

спрямований проект 

Якими показниками 

вимірюватиметься 

досягнення загальної 

мети:  

 - показники якості,  

- показники кількості,  

часу і місця реалізації 

проекту відносно 

основної групи 

кінцевих бенефіціаріїв 

Вказати джерела 

перевірки 

інформації щодо 

досягнення таких 

показників 

  

Конкретні 

завдання 

Які конкретні 

завдання, що 

сприяють 

досягненню загальної 

мети, планується 

досягти до кінця 

реалізації проекту 

Якими показниками 

вимірюватиметься 

досягнення 

конкретних завдань за 

проектом (показники 

якості, кількості, часу 

і місця відносно 

більшості із цільової 

групи) 

Які джерела 

перевірки 

інформації щодо 

досягнення таких 

показників 

Які чинники та 

(або) умови поза 

межами проекту 

необхідні для 

досягнення 

конкретних 

завдань. 

Які ризики мають 

бути прийняті до 

уваги 

Очікувані 

результати 

Які результати, що 

сприяють 

досягненню 

конкретних завдань 

та загальної мети, 

мають бути 

досягнуті до 

закінчення проекту 

Якими показниками 

вимірюватиметься 

досягнення очікуваних 

результатів за 

проектом та якою 

мірою (продукти або 

послуги- безпосередні 

результати виконання 

діяльності за 

проектом) 

Які джерела 

перевірки 

інформації щодо 

досягнення таких 

показників 

Які зовнішні умови 

(непідконтрольні 

проекту) мають 

існувати чи 

скластися, щоб 

отримати 

очікувані 

результати 

відповідно до 

графіка 

Заходи Які ключові заходи, 

що сприяють 

досягненню 

результатів 

проекту, будуть 

здійснені в рамках 

проекту та 

спрямовані 

безпосередньо на 

цільові групи (види 

заходів мають бути 

згруповані за 

результатами) 

Які засоби необхідні 

для реалізації 

запланованих заходів 

за проектом 

(наприклад, персонал / 

людські ресурси, 

обладнання, 

устаткування, 

тренінги,дослідження, 

виробничі об'єкти, 

роботи тощо) 

Які є джерела 

інформації про 

реалізацію 

проекту 

(наводиться 

розподіл коштів 

проекту за 

видами витрат 

відповідно до 

бюджету 

проекту) 

Які передумови 

потрібні до 

початку виконання 

заходів і які умови, 

що лежать поза 

межами 

безпосереднього 

контролю проекту, 

мають бути 

досягнуті для 

реалізації 

запланованого 

заходу 
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6. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПРОЕКТУ 

У цьому пункті визначаються цільові групи проекту, їх потреби та обмеження, 

відповідність проекту цим потребам та обмеженням, механізм забезпечення участі в проекті 

цільових груп. 

За географічною ознакою. 

За соціальною ознакою. 

За віковою ознакою. 

7. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТУ 

У цьому пункті зазначаються кількість та стислі характеристики земельних ділянок, 

об'єктів нерухомості, автотранспорту, обладнання, комп'ютерної техніки, інше (уточнити), 

які можуть бути використані для реалізації проекту, права власності на них. 

8. ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ 

У цьому пункті визначаються загальна мета, завдання та очікувані результати 

проекту, які стисло обґрунтовуються, а також пояснюється їх взаємозв'язок. 

Загальна мета − зазначається якісний вплив на розвиток населеного пункту, якому має 

сприяти проект.   

Завдання 1. (зазначається якісна зміна, її безпосередній вплив та/або вигода для цільових 

груп, що має бути досягнута до кінця реалізації проекту. Завдання має бути пов'язане з 

визначеною проблемою, на вирішення якої спрямовано проект). 

Результат  

1.1 − зазначається прямий відчутний продукт проекту. 

 

Результат 

1.2 (за наявності) − зазначається інший додатковий відчутний продукт проекту. 

Завдання 2. (за наявності) (зазначаються якісна зміна, її безпосередній вплив та/або вигода 

для цільових груп, що має бути досягнута до завершення реалізації проекту. Завдання має 

бути пов'язане з визначеною проблемою, на вирішення якої спрямовано проект). 

Результат 

2.2 (зазначається прямий відчутний продукт проекту). 

 

Результат  

2.2 (за наявності) (зазначається інший додатковий відчутний продукт проекту). 

9. ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ЗАХОДІВ ЗА  ПРОЕКТОМ (не більше 4 сторінок) 

У цьому пункті зазначається, як у рамках проекту планується досягти його загальної 

мети та результатів, наводиться стислий опис заходів, спрямованих на досягнення кожного з 

результатів проекту. 
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Кожний захід наводиться в окремій табличці, що подається нижче (необхідна 

кількість табличок додається). Також зазначаються опис та орієнтовна тривалість заходу, 

виконавці, які будуть залучені до його виконання. Потрібно дотримуватися нумерації, яка 

вказує на взаємозв'язок між результатами та заходами. 

 

Результат 1.1 (назва) 

Захід 1.1.1 (назва) 

Орієнтовна тривалість   

Опис діяльності   

Виконавець (виконавці) (найменування юридичної особи, прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи) 

Захід 1.1.2 (назва) 

Орієнтовна тривалість   

Опис діяльності   

Виконавець (виконавці) (найменування юридичної особи, прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи) 

Результат 2.1 (назва) 

Захід 2.1.1 (назва) 

Орієнтовна тривалість   

Опис діяльності   

Виконавець (виконавці) (найменування юридичної особи, прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи) 

Захід 2.1.2 (назва) 

Орієнтовна тривалість   

Опис діяльності   

Виконавець (виконавці) (найменування юридичної особи, прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи) 

Результат 3.1 (назва) 

Захід 3.1.1 (назва) 

Орієнтовна тривалість   

Опис діяльності   

Виконавець (виконавці) (найменування юридичної особи, прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи) 

Захід 3.1.2 (назва) 

Орієнтовна тривалість   

Опис діяльності   

Виконавець (виконавці) (найменування юридичної особи, прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи) 

тощо  
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10. ПЛАН ЗАХОДІВ ЗА ПРОЕКТОМ 

У цьому пункті у логічній послідовності відповідно до тривалості реалізації проекту 

(максимальна дозволена тривалість становить 6 місяців) відображаються всі заплановані 

заходи за проектом, зазначені у пункті 9 цього підрозділу. 

План заходів заповнюється з огляду на кількість місяців реалізації проекту та запланованих 

заходів за такою схемою: 

Заходи Місяці Виконавець 

(ініціатор, підприємство, 

установа, організація, місцевий 

партнер) 

1 2 3 4 5 6 

Захід 1.1.1 

(назва) 

              

Захід 1.1.2 

(назва) 

              

Захід 1.2.1 

(назва) 

              

Захід 2.1.1 

(назва) 

              

тощо               

 

 

У ПЛАНІ ЗАХОДІВ КЛІТИНКИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ МІСЯЦЯМ,  

ПРОТЯГОМ ЯКИХ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ ВІДПОВІДНИЙ ЗАХІД, 

ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ЗНАКОМ "Х".  

МІСЯЦІ, ПРОТЯГОМ ЯКИХ ВІДПОВІДНИЙ ЗАХІД НЕ ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ, 

ПОЗНАЧАЮТЬСЯ ПРОЧЕРКОМ У ВІДПОВІДНІЙ КЛІТИНЦІ ТАБЛИЦІ. 

 

11. МОЖЛИВІ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯМ ПРОЕКТУ 

(НЕ БІЛЬШЕ 1 СТОРІНКИ) 

У цьому пункті наводяться потенційні ризики проекту (фінансові, технічні, 

організаційні), що можуть супроводжувати реалізацію проекту, із поясненням шляхів 

зменшення їх негативного впливу за такою схемою: 

Ризик Ймовірність Шляхи зменшення негативного впливу 

ризику 

      

   

Оцінюється ступінь ймовірності кожного з перелічених ризиків з використанням 

шкали з градацією "високий", "середній" та "низький". 
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12. СТАЛІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ (не більше 2 сторінок) 

У цьому пункті зазначається, як буде забезпечено сталість результатів проекту після 

його завершення (надається інформація щодо нижченаведених видів сталості), та подаються 

такі показники сталості проекту: 

фінансова сталість (зазначається спроможність та джерела подальшого фінансування заходів 

за проектом); 

інституційна сталість (зазначаються структури, організаційні, технічні та інші ресурси, 

проекти, договори, угоди, що дають змогу підтримувати результати проекту після його 

завершення, тощо). 

13. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ (не більше 2 сторінок) 

У цьому пункті наводиться інформація про: 

пропоновану організаційну структуру проекту; 

досвід діяльності ініціатора з тематики проекту, загальний досвід реалізації проектів 

(надається перелік проектів, у яких брав участь ініціатор, із зазначенням року, назви проекту, 

бюджету проекту, ролі у проекті (виконавець, партнер тощо)); 

досвід діяльності партнера з тематики проекту, загальний досвід реалізації проектів 

(надається перелік проектів, у яких брав участь партнер, із зазначенням року, назви проекту, 

бюджету проекту, ролі у проекті (виконавець, партнер тощо)); 

розподіл функцій та обґрунтування ролей ініціатора та партнера у реалізації проекту; 

виконавця (виконавців) проекту (за функціями). 

14. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ПРОЕКТУ 

У цьому пункті зазначаються способи поширення інформації про перебіг реалізації 

проекту та його результати серед цільової аудиторії та громадськості, співпраця зі ЗМІ, 

інтернет-ЗМІ, що пов'язані з інформаційним супроводом проекту. 

Анонсні матеріали: 

Трансляція відео- та аудіо роликів (із вказанням кількості та інформаційних 

партнерів із наданням медіа планів) 

Реклама на зовнішніх носіях (із вказанням кількості та місць розташування 

рекламних носіїв) 

Кількість прямих ефірів за участю організаторів проекту на телебаченні і радіо 

(із вказанням ЗМІ та назви програми)  

Публікації на офіційних державних та регіональних сайтах (із вказанням назви 

сайту та кількості інформаційних матеріалів, що плануються бути оприлюднені) 

Офіційних сторінках у соцмережах (із вказанням адреси та плану роботи із 

соціальними мережами) 

Публікації у друкованих ЗМІ: 

Національний рівень (із вказанням назви ЗМІ та обсягів матеріалів) 

Регіональні (із вказанням назви ЗМІ та обсягів матеріалів)  
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Матеріали по факту проведення проекту: 

 

Публікація пост-матеріалів у друкованих ЗМІ 

Національний рівень (із вказанням назви ЗМІ та обсягів матеріалів) 

Регіональні (із вказанням назви ЗМІ та обсягів матеріалів) 

Публікація пост-матеріалів (статті, репортажі, фото, відео) на офіційних 

державних сайтах (із вказанням назви сайту та кількості інформаційних матеріалів, 

що було оприлюднено) 

 Офіційні сторінки у соціальних мережах: із вказанням кількості відвідувачів, 

аналізу активності сторінки (групи) та вказання кількості постів, поширень, тощо 

 

 

 

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ ПРОВЕДЕННЯ 

 ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ ПРОЕКТУ Є: 

 

 

1. Розташування логотипу Міністерства культури України та проекту «Малі міста – 

великі враження» на всіх інформаційних матеріалах та в усіх відеороликах; 

2. Згадка назви Міністерства культури України та проекту «Малі міста – великі 

враження» в усіх інтерв’ю та будь-яких репортажів про подію. 

 

 

 

З метою своєчасного інформування про події, організатори проекту-переможця мають 

надавати медіа звіт із посиланням на інформаційне джерело щотижнево у четвер на 

адресу: iculture2019@ukr.net   із вказанням номеру проекту в темі листа. 

 

 

III. БЮДЖЕТ ПРО 

ЕКТУ 

Бюджет проекту має включати всі види витрат, передбачені проектом, незалежно від 

різновидів видатків за цільовим змістом чи економічною класифікацією або від того, за чий 

рахунок ця дія фінансується. 

Економічна класифікація видатків має відповідати Бюджетному кодексу України та 

наказу Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року N 333 "Про затвердження 

Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо 

застосування класифікації кредитування бюджету", зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 березня 2012 року за N 456/20769. 
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Бюджет проекту надається за такою формою: 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

Витрати Одиниця Кількість 

одиниць 

Вартість 

одиниці 

(грн) 

Загальна 

вартість 

(грн) 

1. Людські ресурси:         

заробітна плата та нарахований 

єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

на місяць       

винагорода за угодами 

цивільно-правового характеру (у 

тому числі податки та інші 

пов'язані збори) 

на місяць       

витрати на відрядження, у тому 

числі: 

добові 

на день       

проживання на день       

Разом людські ресурси         

2. Транспортні витрати 

(поїздки): 

на місяць       

3. Обладнання та витратні 

матеріали: 

        

автотранспорт за одиницю       

меблі, комп'ютерна техніка за одиницю       

обладнання, інструменти за одиницю       

витратні матеріали, запчастини за одиницю       

інше (уточнити)         

Разом обладнання та витратні 

матеріали 

        

4. Організаційні витрати:         

витрати на автомобіль на місяць       

оренда офісу на місяць       

витратні офісні матеріали на місяць       

інше (телекомунікаційні, 

комунальні послуги тощо) 

на місяць       

Разом утримання офісу 

проекту 

        

5. Послуги та інші витрати:         

публікації         

фінансові послуги (банківські         
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послуги тощо) 

витрати на 

конференції/семінари/тренінги 

        

витрати на інформування та 

наочність 

        

витрати на оренду приміщень         

витрати на оренду обладнання         

витрати на оренду інвентарю         

орендна плата за земельні 

ділянки 

        

Разом послуги та інші витрати         

6. Капітальні видатки:         

придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

        

реставрація пам'яток         

реконструкція та реставрація 

інших об'єктів 

        

придбання нематеріальних 

активів (авторські та суміжні 

права, програмне забезпечення 

для комп'ютерної техніки, 

оплата послуг зі створення 

програмного забезпечення за 

умови передання майнових прав 

ініціатору проекту) 

        

7. Разом прямі витрати за 

проектом (1 - 6) 

        

8. Непрямі (адміністративні) 

витрати 

        

9. Разом витрати за проектом 

(7 + 8) 

        

10. Внески в натуральній 

формі 

        

11. Разом загальні витрати за 

проектом (9 + 10) 
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Що необхідно врахувати під час підготовки кошторисної документації: 

У кошторис витрат на проведення заходу включаються тільки ті видатки, необхідність 

та законність яких обумовлена характером і специфікою заходу, виходячи з дійсної потреби 

в коштах і з урахуванням додержання режиму економії й ефективного використання коштів.  

Планування видатків на проведення заходу здійснюється, виходячи з кількості 

учасників, тривалості заходу, місця проведення та з урахуванням умов Положення про захід, 

умов запрошення і угод між співвиконавцями заходу. При плануванні та використанні 

видатків організаціям-виконавцям заходів рекомендується утримуватися від співпраці 

з організаціями-посередниками. 

Витрати на проведення заходу складаються з двох основних напрямків: 

 

До першого напрямку належать такі витрати як:  

- оплата праці режисерсько-постановчої та адміністративної груп,  

- артистичного персоналу, з нарахуваннями, залучених на умовах договору підряду; 

-  орендна плата за користування приміщенням (експлуатаційні витрати) 

- орендна плата (надання послуг) за користування технічним обладнанням, 

оргтехнікою, інвентарем;  

- транспортні послуги, оренда транспортних засобів та витрати на їх обслуговування;  

- орендна плата за прокат костюмів, одягу тощо;  

- поліграфічні послуги;  

- канцелярські витрати;  

- придбання призів, сувенірів, подарунків (якщо цього потребує даний захід - за 

окремим погодженням МКТ);  

- оплата інформаційно-рекламних послуг,  
 

До другого напрямку належать: 

-  витрати на проїзд (квитки),  

- проживання,  

- добові (харчування за окремим погодженням МКТ) учасників заходу. 

 

 
ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ 

Оплата праці 

запрошених осіб здійснюється за домовленістю виходячи зі складності та обсягу робіт 

(послуг), покладених на відповідальну особу, та погоджується з МКТ. Видатки на оплату 

праці обраховуються з розрахунку місячної тарифної ставки (посадового окладу), 

передбаченої для аналогічних категорій працівників відповідних професій, не 

перевищуючи при цьому нижньої межі схеми тарифних розрядів, затверджених для 

концертних організацій державного підпорядкування. 

Грошові виплати, такі як стипендії, винагороди, матеріальна допомога, за рахунок 

бюджетних коштів, передбачених на проведення заходів у сфері культури, не 

здійснюються. 

Добові учасникам при проведенні заходу на виїзді виплачуються згідно із затвердженими 

нормами відшкодування витрат на відрядження тільки в тому разі, якщо учасники під час 

участі в заході не забезпечуються харчуванням.  
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Відшкодування витрат на проїзд, проживання учасників заходу здійснюється в розмірі 

фактичних витрат за наявності підтвердних документів (в оригіналі) в межах граничних 

норм, визначених законодавством України. 

 

 

УВАГА! 
Усі документи необхідно подавати у форматі PDF, кошторис проекту − у форматі 

EXEL. Копії документів мають бути належним чином засвідчені, а саме: кожна копія 

сторінки має містити особистий підпис, прізвище та ініціали, посаду особи, яка засвідчує 

копію, відмітку «Згідно з оригіналом», дату засвідчення копії та печатку (за наявності). 

Всі документи мають бути оформлені українською мовою, подані відповідно до 

переліку та у відповідному форматі. В іншому випадку заявки будуть відхилені на першому 

(технічному) етапі розгляду аплікаційного пакету − без можливості доопрацювання 

проектної заявки. 

Який перелік документів необхідно подати для участі в конкурсі? 

Для участі в конкурсі ініціатори подають: 

- проектну заявку; 

- копію гарантійного листа потенційного партнера проекту (не подається у разі, якщо 

ініціатор проекту самостійно співфінансує проект); 

- копію установчого документа ініціатора (не подається фізичними особами-

підприємцями); 

- згоду на обробку персональних даних. 

 

!!!   ОДИН ІНІЦІАТОР МАЄ ПРАВО ПОДАТИ НЕ БІЛЬШЕ ДВОХ ЗАЯВОК. 

 

 

Чи можуть кошти державного бюджету бути перераховані ініціаторам проекту? 

У разі якщо ініціатор проекту не належить до сфери управління Мінкультури, між 

таким ініціатором і виконавцем проекту укладається договір про забезпечення реалізації 

проекту.  

Кошти державного бюджету надаються ВИКЛЮЧНО виконавцю проекту. При цьому, 

видатки на утримання виконавця проекту (державного або казенного підприємства, 

установи, організації, що належать до сфери управління Мінкультури, фінансова підтримка 

або утримання яких не здійснюється за рахунок коштів державного бюджету) визначаються 

в кожному конкретному випадку, але не більше ніж 10 відсотків суми вартості проекту. 

 

ЯКИМИ Є УМОВИ, ПРОЦЕДУРА РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ 

ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ? 

Для реалізації кожного проекту Міністерство культури видає наказ, у якому 

зазначаються найменування проекту, його виконавець, строк і місце реалізації, сума витрат 

на його реалізацію, порядок подання звітності. До наказу додається кошторис витрат, 

пов'язаних з реалізацією проекту. 

Проекти мають бути реалізовані в межах відповідного бюджетного періоду. 
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Мінкультури здійснює оплату витрат з реалізації проекту згідно з укладеними 

договорами, актами виконаних робіт та іншими підтвердними документами зі свого 

реєстраційного рахунку на рахунки виконавців проектів, відкриті в установах банків. 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ДВА ЕТАПИ: 

- попередня оплата здійснюється у розмірі 75 відсотків коштів, визначених кошторисом 

витрат; 

- решта коштів в межах кошторису витрат перераховується після завершення реалізації 

проекту і подання звітних документів з урахуванням перерахунку на фактичні 

витрати. 

 

ЗВІТ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ МАЄ БУТИ НАДАНО В МІНІСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  ДО 1 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

IV   ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ 

Відповідальність за ефективне та цільове використання бюджетних коштів, своєчасне, 

повне й достовірне подання звітності про використання виділених бюджетних коштів та їх 

відповідність плановим призначенням несуть керівник і головний бухгалтер організації-

виконавця заходу згідно із чинним законодавством.  

Звітність складається з трьох частин: 

1. Творчий звіт в довільній формі із вказанням всіх основних пунктів плану реалізації 

проекту із зазначенням кількісних та якісних показників, результатів 

Обов'язковою умовою завершення будь-якого проекту є підготовка ініціатором проекту 

інформації про результати реалізації проекту (далі − творчий звіт) та звіту про використання 

коштів державного бюджету у рамках реалізації проекту. 

У творчому звіті наводиться детальний опис діяльності в рамках проекту. До творчого звіту 

додаються копії документів, інші матеріали, що підтверджують досягнення очікуваних 

результатів проекту. 

Творчий звіт та звіт про використання коштів державного бюджету в рамках реалізації 

проекту не пізніше 01 грудня відповідного бюджетного періоду мають бути подані 

Мінкультури, а також оприлюднені на офіційному веб-сайті органу місцевого 

самоврядування населеного пункту, в якому проект реалізований. 

 

2. Медіа-звіт із вказанням медіапланів інформаційних партнерів проекту, кількість 

охопленої аудиторії, фотофіксація розташування білбордів, сітілайтів, плакатів, тощо 

 

3. Фінансовий звіт 

 

Контроль за цільовим і ефективним використанням коштів здійснюється Міністерством 

культури України. У зв'язку з цим в окремих випадках на вимогу фінансово-економічних 

служб МКУ організація-виконавець заходу має подавати первинні документи, що 

підтверджують статті виконавчого кошторису витрат на проведення заходу, зокрема:  
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- Наказ (розпорядження) по підприємству, установі, закладу, організації про 

відрядження осіб із зазначенням: пункту призначення; назви підприємства, куди 

відряджений працівник; строку й мети відрядження; посвідчення про відрядження 

щодо прибуття та вибуття (на кожну особу окремо);  

- Звіти про використання коштів, виданих на відрядження (на кожну особу окремо);  

- Документи, що підтверджують витрати працівника на наймання житла під час 

відрядження (договір або готельний рахунок, в якому зазначено прізвище працівника, 

направленого у відрядження, термін проживання, вартість одного дня проживання та 

загальна вартість проживання, звіт про виконані роботи);  

- Документи, що підтверджують бронювання місць в готелях, на проїзд (копії квитків), 

на користування постільною білизною в поїздах;  

- Цивільно-правові угоди, згідно із якими підрядник (юридична особа чи окремий 

громадянин) бере на себе зобов'язання виконати певну роботу, а замовник 

зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу (із зазначенням посади та 

обов'язків);  

- Договори на відшкодування експлуатаційних витрат, оренду приміщень, обладнання 

(з визначенням марки обладнання, ціни за одиницю, кількості та загальної вартості 

обладнання), автотранспорту (з зазначенням марки та номера авто, кількості 

автотранспорту, який надається в оренду, кількості днів оренди, ціни за годину (день) 

оренди та загальної вартості оренди);  

- Письмова згода-дозвіл керівника МКУ або уповноваженої ним особи на право 

залучення третьої особи (посередника) до виконання робіт (послуг);  

- Договори (рахунки) на оплату матеріальних цінностей, друкованої продукції, акти на 

списання матеріальних цінностей, примірники виготовленої друкованої продукції, 

копії прибуткових накладних або актів приймання-передачі на баланс;  

- Документи, що підтверджують перевезення пасажирів або вантажів (договори із 

замовником на надання послуг автотранспорту (з зазначенням марки та номера авто, 

кількості одиниць автотранспорту, який надається в оренду, кількості годин (днів) 

оренди, ціни за годину (день) оренди та загальної вартості оренди); свідоцтво про 

реєстрацію транспортного засобу; ліцензія; страхові поліси, дорожні листи (для 

юридичних осіб та всіх суб'єктів підприємницької діяльності при перевезенні 

вантажів); інші первинні документи згідно з Законом України "Про автомобільний 

транспорт", а також інших нормативно-правових актів, що регулюють питання 

автоперевезень);  

- Калькуляція витрат на відшкодування експлуатаційних витрат (оренда, послуга) 

приміщення;  

- Угоди на запрошення колективів, сплату авторського гонорару, платіжні документи 

(відомість виплати заробітної плати, видатковий касовий ордер, квитанція до 

прибуткового касового ордера, платіжне доручення, чек тощо);  

- Акти виконаних робіт (наданих послуг);  

- Накладні на приймання товару;  

- Медіаплан програм, сітка (розшифровка кількості виходів в ефір, ціна за один вихід та 

загальна вартість);  

- Розшифровка телефонних розмов;  

- Довідка від суб'єкта господарської діяльності, що обладнання, на якому 

виготовлювалася або розроблялася продукція та майно, яке орендується, знаходяться 

у нього на балансі (власності);  

- Страхові поліси;  
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- Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та свідоцтво про 

сплату єдиного податку (при співпраці з фізичними особами або СПД);  

- інші первинні документи згідно чинного законодавства, які необхідні для отримання 

товарів (робіт, послуг) при проведенні заходу.  

- Будь-які інші підтверджуючі документи, в разі необхідності підтвердження 

зазначених статей витрат. 

 

 
НА ЩО НЕ МОЖНА ВИТРАЧАТИ КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ? 

 

Не допускається використання коштів державного бюджету на: 

 

- виготовлення проектно-кошторисної та науково-проектної документації; 

- фінансування заходів за рахунок коштів, передбачених на виконання інших 

бюджетних програм; 

- здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку; 

- утримання установ, організацій, у тому числі громадських організацій, об'єднань. 

 

Зразок 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ 

 

(індивідуальний кошторис)  

 

На підготовку та проведення ___________________________________________________________ 
(назва заходу)  

Місце проведення ____________________________________________________________________ 
(найменування району (міста), області)  

Термін проведення заходу згідно з положенням (концепцією, програмою) 

з ____________ по ____________ 200_ р.  

(підготовчо-завершальний період з ____________ по ____________ 200 _ р.)  

 

 

N 

з/п  
Статті витрат  

Сума 

планова, 

грн.  

Сума фактичних витрат, грн.  

Всього  

В тому числі:  

Профінансовано 

МКУ  
Використано  

Залишок до 

фінансування  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  

Гарантована оплата 

запрошених колективів - 

учасників (за угодою)  

          

2.  

Заробітна плата 

режисерсько-

постановочної та 

адміністративної 

груп, запрошеного 
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артистичного персоналу, 

членів журі (за договорами 

підряду)  

3.  
Нарахування на заробітну 

плату  
          

4.  

Витрати на відрядження 

або витрати, пов'язані з 

перебуванням учасників 

заходу, членів журі  

          

5.  

Оренда приміщення для 

проведення заходу 

(експлуатаційні витрати за 

надання приміщення або 

відміна планових заходів)  

          

6.  
Транспортні послуги 

(оренда)  
          

7.  

Оренда технічного 

обладнання (надання 

послуг)  

          

8.  Постановочні витрати            

9.  Організаційні витрати            

10.  

Поліграфічні послуги 

(виготовлення друкованої 

продукції)  

          

11.  
Оплата інформаційно-

рекламних послуг  
          

12.  

Придбання призів, 

сувенірів (за окремим 

погодженням)  

          

13.  
Представницькі витрат (за 

окремим погодженням)  
          

14.  

Інші витрати (послуги 

зв'язку, поштово-

телеграфні, канцелярські 

тощо)  

          

  
Усього витрат за 

кошторисом  
          

  В т. ч. ПДВ            

 

Примітка. колонки 5 - 7 заповнюються при поетапному фінансуванні.  

 

 

Головний бухгалтер ________________________ (ініціали, прізвище)  

М. П.  
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