
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Виконавчого комітету 

Спортивного комітету України 

від 14 травня 2015 року № 2.1  

 

Положення про гранти для  

фінансової підтримки проектів  

асоційованих членів Спортивного комітету України 

 

1. Грант надається громадським об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, які є 

асоційованими членами Спортивного комітету України та сплатили річний членський внесок.  

2. Грант - це фінансова підтримка асоційованих членів Спортивного комітету України, що 
надається на конкурсній основі з метою реалізації проектів у сфері фізичної культури і спорту.  

3. Конкурс проектів асоційованих членів на здобуття гранту здійснюється за такими 

напрямками: 

a. Проведення заходів з популяризації неолімпійських видів спорту. 

b. Соціальні проекти із заохочення соціальної інтеграції та рівних можливостей в спорті. 

c. Заохочення молоді до занять спортом. 

4. Для отримання гранту претендент подає до Спортивного комітету України заявку 

встановленої форми (Додаток №1). 

5. Заявка на грант складається з: 

a. Опису проекту - інформація про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні 

ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої 

реалізації проекту тощо; 

b. Кошторису витрат - загальна сума та перелік видатків, пов'язаних із реалізацією 

проекту; 

c. Довідки про претендента – інформація про діяльність громадського об’єднання.  

6. Розгляд заявок та конкурсний відбір здійснює президія Спортивного комітету України.  

7. Рішення про переможців конкурсу на отримання гранту ухвалюється на засіданні Виконкому  

Спортивного комітету України шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні Виконкому є 

вирішальним. 

8. Основні критерії експертної оцінки проектів претендентів на отримання гранту є такими: 

a. Актуальність проекту 

b. Інноваційний підхід 

c. Кількість учасників 

d. Географія проекту 

9. Фінансування грантів здійснюється за рахунок членських внесків як асоційованих, так і 

повноправних членів Спортивного комітету України. 

10. Кількість та сума грантів встановлюється щорічно президією Спортивного комітету України. 

11. Надані у вигляді гранту кошти перераховуються Спортивним комітетом України на рахунок 

одержувача гранту. 

12. Одержувач гранту подає до Спортивного комітету України звіт про використання виділених 

коштів за встановленою формою (Додаток №2). 

13. Оподаткування коштів, одержаних у вигляді гранту, здійснюється в порядку, визначеному 

законодавством.  

14. Оголошення конкурсу та інформація про переможців та призначення грантів оприлюднюється 

на офіційному сайті Спортивного комітету України. 

 


