
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від            2022 р. № 

 

МЕТОДИКА  

формування порядку виплат експертам експертних рад Українського 

молодіжного фонду за конкурсний відбір молодіжних проектів на період дії 

правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та 

протягом шести місяців після його припинення чи скасування 

 

1. Ця Методика визначає вимоги для формування порядку виплат експертам 

експертних рад Українського молодіжного фонду за конкурсний відбір молодіжних 

проектів, на реалізацію яких Український молодіжний фонд (далі – Фонд) надаватиме 

бюджетні гранти на період дії правового режиму воєнного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях та протягом шести місяців після його припинення чи 

скасування. 

 

2. Порядок виплат експертам експертних рад Українського молодіжного фонду 

(далі – Порядок виплат експертам) затверджується дирекцією Фонду за погодженням з 

наглядовою радою. 

 

3. Порядок виплат експертам включає такі розділи: 

1) вимоги до оцінювання експертами молодіжних проектів. 

У цьому розділі зазначаються норми щодо: 

- обсягів робіт експерта під час оцінювання проектів;  

- термінів оцінювання молодіжних проектів;  

- дотримання експертом загальних умов, визначених положенням про Фонд, 

Порядком надання Фондом бюджетних грантів на проектну підтримку на період 

дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та 

протягом шести місяців після його припинення чи скасування та цивільно-

правовим договором; 

- коректності використання шкали оцінювання молодіжних проектів; 

2) особливості процедури оцінювання молодіжних проектів. 

У цьому розділі зазначаються норми, пов’язані з: 

- виставленням експертами балів по кожного молодіжному проекту; 

- формуванням експертами рейтингу молодіжних проектів;  

- підготовкою експертами рекомендацій щодо можливих змін положень і 

обсягів молодіжних проектів;  

- узагальненням керівником експертної ради отриманих матеріалів від експертів 

та підготовкою ним рішення експертних рад;  
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- розглядом рішення експертних рад дирекцією Фонду; 

- наслідками неякісного оцінювання молодіжних проектів та умовами укладання 

акту прийому-передачі про здійснену експертами роботу; 

3) вимоги до розрахунку виплат за розгляд одного молодіжного проекту. 

У цьому розділі зазначається перелік видів робіт, відповідно до яких 

здійснюватимуться витрати в рамках реалізації молодіжного проекту, та норми для 

обчислення розрахунку виплат за розгляд одного молодіжного проекту (з визначенням 

відповідних коефіцієнтів). 

 

4. Контроль за дотримання норм, визначених Порядком виплат експертам, 

здійснює Директор Фонду. 

 

________________________ 


