
СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ СПІВФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ ГЕФ ПМГ У МАТЕРІАЛЬНІЙ ФОРМІ

Однією із основних вимог до проектів ПМГ є співфінансування проекту у матеріальній формі. 

Це забезпечує вклад громади чи об’єднання та сталість проекту після його завершення.  

Однак, необхідно визнати, що розрахунок внеску у матеріальній формі може бути складним. 

Щоб забезпечити узгодженість між програмами у всіх країнах, потрібно використовувати при 

розрахунку такий принцип: розрахунок має базуватися на середній ціні ринку регіону, де 

проект буде впроваджуватися. Гарною практикою ПМГ в країні впровадження програми є 

створення узагальненої системи оцінки співфінансування у матеріальній формі.

Принципи розрахунку співфінансування у матеріальній формі:

Діяльність Розрахунок співфінансування у матеріальній формі

Оплата праці 

(співробітники проекту, 

лектори, експерти, 

консультанти)

Використовуйте ставки оплати праці за годину/місяць відповідно 

до тих, що діють в країні чи районі. Розрахунок ведеться на основі 

кількості днів/місяців праці. 

Використання офісного 

обладнання

Робіть розрахунок, враховуючи рівномірні амортизаційні 

відрахування від початкової вартості обладнання. Амортизаційний 

період для обладнання становить 5 років з моменту придбання.

Наприклад, вартість обладнання складає 5000 дол. США, а 

амортизаційний період обладнання складає 5 років, тоді вартість 

обладнання за рік становить 1000 дол. США. Якщо проектом 

обладнання використовується півроку, то вартість внеску в 

нематеріальній формі  складає 500 дол. США.

Використання 

програмного 

забезпечення

Розраховуйте на основі:

• вартості ліцензії за період роботи в рамках проекту або

• вартості обладнання з урахуванням рівномірної амортизації

протягом 3 років з моменту придбання.

Використання чи 

надання матеріалів, які 

не можна перепродати 

чи використати 

повторно

Використовуйте ринкову ціну товару/матеріалу в регіоні.

Використання чи 

надання інформації/ 

статистичних даних/ 

ліцензії/ патенту 

громадській організації 

чи об’єднанню 

громади 

Якщо інформація чи дані не є предметом публічного доступу, то 

використовуйте один із таких принципів: 

• оплата праці за збір та обробку даних;

• еквівалентна ринкова ціна таких даних;

• вважайте, що дані надані проекту на термін в 3 роки.
Використовуйте розрахунок на основі ставки рівномірної 
амортизації протягом 3 років.

Використання землі • Якщо земля передана чи надана на такий період, що забезпечує 

повне досягнення результатів проекту, повна вартість земельної 

ділянки враховується як співфінансування. Вартість землі 

підтверджується супровідними документами та надаються 

документи, що підтверджують право власності на землю, а саме:



витяг з Земельного Кадастру, довідка з Відділу статистики чи інших 

державних органів.

• Якщо земля надана чи здана в оренду лише на термін реалізації 

проекту, слід вказувати середню ринкову або офіційну вартість 

оренди землі в даному районі за місяць, помножену на кількість 

місяців. Необхідно надати підтверджуючі документи, наприклад, 

угоду про оренду.

Використання 

приміщень або 

будівель 

• Якщо приміщення чи будівля передані чи надані на такий період, 

що забезпечує повне досягнення результатів проекту і залишається 

у власності громадської організації чи об’єднання громади, повна 

вартість такого приміщення/будівлі враховується як 

співфінансування. Вартість та права власності підтверджуються 

витягом з Реєстру майна, довідкою з Відділу статистики чи інших 

державних установ.

• Якщо приміщення чи будівля надані чи здані в оренду лише на 

термін реалізації проекту, слід вказувати середню ринкову або 

офіційну вартість оренди приміщення/будівлі в даному районі за 

місяць, помножену на кількість місяців. Необхідно надати 

підтверджуючі документи, наприклад, угоду про оренду.

Використання 

транспортних засобів

Якщо транспортний засіб є приватною власністю або власністю 

громадської організації та здається в оренду задля реалізації робіт 

в рамках проекту, використовуйте один із таких принципів:

• Середня ринкова вартість оренди даного виду транспорту в 

регіоні за місяць/день, помножена на кількість місяців/днів 

використання.

• Амортизація орендованого транспорту розраховується таким 

чином:

o розрахуйте вартість палива за км відповідно до ставок ООН для 

приватних поїздок в країні; 

o помножте цю вартість на приблизну кількість км, яку заплановано 

проїхати в рамках реалізації завдань проекту. 

• У випадку, якщо паливо також є внеском у матеріальній формі 

(придбане не за кошти гранту ПМГ, інших донорів та не 

підтверджується фінансовими документами, наприклад чеками), 

використовуйте повну вартість ставки ООН на приватні подорожі в 

країні, помножену на приблизну кількість км запланованих 

маршрутів. 

Вклад волонтерів Вклад волонтерів можна розраховувати щомісячно або щоденно, 

заповнюючи волонтерські форми. Використовуйте такі методи 

розрахунку:

• Вартість робіт волонтерів розраховується на основі офіційних або 

ринкових ставок на виконання даних робіт за день чи місяць. 

• Середня вартість послуг на день в країні чи районі.

• Ставка мінімальної заробітної плати в країні за місяць (розділіть 



на 22 та дану суму помножте на кількість днів роботи).

Діяльність, яка не вважається співфінансуванням у матеріальній формі:

• Участь у тренінгах, семінарах, зустрічах та інших заходах проекту у якості гостя чи 

відвідувача заходу;

• Надання інформації чи даних, що знаходяться в публічному доступі;

• Надання всіх товарів та послуг, які були оплачені в період реалізації проекту та їх оплату 

можна підтвердити фінансовими документами (чеки, квитанції, рахунки та ін.). Такі товари та 

послуги відносяться до співфінансування у грошовій формі. 


