
 

Шановний Заявник, 

Перед Вами допоміжна інструкція щодо заповнення форми реєстрації на грантовий проект МКЧХ. 

Звертаємо Вашу увагу, що всі параграфи на сторінці 1 цієї заявки повинні бути заповнені. Не забувайте вказати 

Ваш індивідуальний податковий номер (ІПН) на кожній сторінці у відповідному полі (у верхньому правому куті 

сторінки) 

Залежно від типу гранту, на який Ви подаєте заявку, Вам необхідно заповнити наступні сторінки: 

• Гранти на розвиток сільського господарства - сторінка 1-2; 

• Грант на професійне навчання - сторінки 1-2 і таблиця «Професійне навчання» на сторінці 3; 

• Підтримка самозайнятості домогосподарства - сторінка 1-2, таблиця «Докладний список товарів» на 

сторінці 3. За бажанням Ви також можете заповнити таблиці на сторінці 4 з докладним описом доходів 

і витрат проекту. Заповнення цих таблиць допоможе вам отримати більш високу оцінку при оцінюванні 

заявки. 

• Гранти для проектів з соціальним компонентом або створенням робочих місць - необхідно заповнення 

всіх 4 сторінок (крім таблиці на професійне навчання). Якщо Вам не вистачає місця для перерахування 

обладнання, прикладіть власну таблицю, за аналогією із запропонованим шаблоном. 

Будь ласка, пишіть чітко і розбірливо. 

Параграф «Адреса» 

• Позначте в цьому полі свою фактичну адресу, де Ви постійно проживаєте. 

• Вкажіть свій номер телефону та адресу електронної пошти, оскільки подальше спілкування з Вами буде 

здійснюватися здебільшого через телефон, або через електронну пошту (а також viber, whatsapp, 

telegram, ін. якщо є). 

Параграфи I-VII 

      • Обведіть кружечком найбільш відповідний для Вас варіант. 

      • Параграф VII «Національність» заповнюється за бажанням. 

Параграф Домогосподарство / Склад сім'ї 

• У цьому параграфі Вам необхідно вказати скільки людей фактично проживає разом з Вами (включаючи 

Вас). 

• Будь ласка, позначте кількість осіб Вашого домогосподарства у відповідних секціях (кількість чоловіків, 

жінок і т.д). 

• Якщо до складу Вашого домогосподарства входить більша кількість людей, допишіть їхні дані на 

додатковій сторінці. Будь ласка, враховуйте тільки тих, хто проживає з Вами на постійній основі. За 

бажанням, Ви можете записати в додатковий лист людей, які залежать від Вас матеріально, але не 

проживають з Вами, вказавши їх адресу проживання.  

• У полі з *, тільки якщо офіційно діагностовано хронічне захворювання-кількість (0,1,2,3, ...); У полі 

"Фізичні обмеження": проблеми зі слухом, зором, рухом, мисленням: (Так / Ні або що саме); У полі 

"Хворі, які лежать": (Так / Ні) 

Параграф «Найбільш потрібна допомога» 

• Будь ласка, обведіть найбільш відповідні для Вас варіанти і розташуйте їх в порядку пріоритетності (від 

1 до 3, де 1 – найбільш пріоритетно). 

 



Параграф «Економіка домогосподарства» 

• Вкажіть ЗАГАЛЬНИЙ дохід Вашого домогосподарства (порахуйте дохід всіх членів домогосподарства, 

зарплати, пенсії, соц.виплати, дохід від самозайнятості або підробіток, регулярна допомога від родичів, 

та ін.)  

• Вкажіть скільки всього у Вас джерел доходу. Підраховуючи кількість джерел доходу, враховуйте, що, 

наприклад, пенсія - це одне джерело, сезонний підробіток - друге джерело, зарплата- третій, і т.д. Тобто, 

в сумі це 3 джерела доходу. 

• Заповніть пункти 2-7, вказуючи необхідну інформацію. 

Параграф «Можливості покращення життєзабезпечення домогосподарства» 

• Пункт 1. Позначте вид діяльності, який має бути підтриманим (наприклад, розведення великої рогатої 

худоби, теслярство, професійні курси, будівельні роботи тощо). Коротко опишіть, чому Ви обрали саме 

цю активність (для отримання доходу, для придбання нових навичок , і т.д.). 

• Пункт 2 Оцініть орієнтовну вартість тих вкладень, які необхідні для цієї діяльності (в гривнях). 

• Пункт 3. Порахуйте орієнтовні витрати, які будуть виникати під час ведення цієї діяльності (наприклад, 

транспортні витрати, собівартість виробництва і т.д.). 

• Пункт 4. Тут опишіть які товари або послуги Ви плануєте продавати, яка ціна і потенційний обсяг 

продажу. Також вкажіть ПІДСУМКОВИЙ планований прибуток на місяць. 

• У пунктах 5-10 зазначте найкращий для Вас варіант. 

Параграф «Положення» 

• Будь ласка, підтвердіть наведені тут твердження. Це необхідно для подальшої обробки Вашої заявки. 

 

Таблиця «Професійне навчання» (заповнюється, якщо Ви хочете отримати гранти на навчання) 

 

• Позначте, де Ви будете проходити навчання (МКЧХ надає грошові гранти на проходження навчання та 

отримання нових навичок, Ви можете самостійно вибрати напрям навчання враховуючи свої пріоритети 

та доступність курсів у Вашому регіоні). 

• Позначте тип курсів: очні, онлайн, комбіновані. 

• Поясніть, як це навчання допоможе Вам підвищити рівень доходу (для подальшого працевлаштування, 

для самозайнятості, ін.)  

• Ви також можете вказати супутні неминучі витрати  (наприклад, транспортні витрати, оплата за 

проживання та ін.)  у відповідному полі. Виплата гранта здійснюється одним переказом (12’500 гривень).  

• Будь ласка, майте на увазі, що після закінчення навчання ми попросимо Вас надати підтверджуючий 

документ/сертифікат про проходження навчання, а також документи, що підтверджують оплату 

навчання. 

 

ДЛЯ ПРОЕКТІВ ІЗ САМОЗАЙНЯТОСТІ - ДЕТАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ (БІЗНЕС-ПЛАН) 

Ця форма заповнюється тільки в тому випадку, якщо Ви претендуєте на гранти розміром 52'000 або 78'000 

гривень 

Як правило, виплата грантів для підтримки самозайнятості домогосподарств (52'000 гривень) будуть 

здійснюватися одним переказом. Проте, в деяких випадках, грант може бути виплачений у два етапи (перший 

переказ 80% від суми гранту, другий переказ - 20% відповідно). 

Гранти розміром 78'000 гривень будуть виплачені в два етапи (перший переказ 80% від суми гранту, другий 

переказ - 20% відповідно). У разі, якщо розподіл гранту на два перекази неможливий (наприклад, Ви плануєте 

придбати тільки одну одиницю обладнання), грант може бути виплачено в один етап. 



Будь ласка, майте на увазі, що Вам буде необхідно надати документи, що підтверджують цільове використання 

гранту згідно підписаного договору. 

У таблиці (2) - Докладний список товарів, необхідних для початку діяльності. Вам необхідно перерахувати те 

обладнання та інші витрати для Вашого проекту, які Ви плануєте придбати або здійснити за рахунок гранту. 

Вкажіть також ціну, необхідну кількість і в який переказ (1 чи 2) Ви хочете купувати ті чи інші вкладення. Ми 

радимо в перший переказ купувати найбільш необхідне для початку роботи обладнання, або ті вкладення, 

закупівля яких залежить, наприклад, від сезону (саджанці, бджоли, та ін.). 

У таблиці (3) - Докладний перелік очікуваних витрат за місяць перерахуйте всі витрати на ведення проекту за 

місяць. Зверніть увагу, що в колонці «Ціна» необхідно вказати вартість ОДНІЄЇ одиниці товару. 

 

ПРИКЛАД 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

одиниць 
Ціна 

Сума 

(в грн.) 

Гель-лак для нігтів шт 20 20 400 

Оренда тонна 1 4000 4000 

 

У таблиці 4 - Докладний перелік очікуваних доходів за місяць позначте які товари або послуги Ви плануєте 

продавати, передбачувані обсяги продажу за місяць і ціну продажу. Зверніть увагу, що в колонці «Ціна» 

необхідно вказати вартість ОДНІЄЇ одиниці товару. 

 

ПРИКЛАД 

Найменування 
Одиниця 

виміру 
Кількість 

одиниць 
Ціна 

Сума 

(в грн.) 

Манікюр послуга 14 200 2800 

Моделювання брів послуга 2 80 160 

 

Не забувайте ставити дату і свій підпис внизу кожної сторінки цієї заявки. 

 

У разі виникнення питань щодо заповнення заявки, 

будь ласка, телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 

 (понеділок – п'ятниця, з 9.00 до 18.00) 


