
ЗАЯВКА НА ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСУВАННЯ

Відділ преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні 
вул. Сікорського, 4 
Київ 04112, Україна

Тел.:  (044) 521 5674 
Факс: (044) 521 5575

БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРЕЖІТЬ, ЗАПОВНІТЬ ТА НАДІШЛІТЬ НА KyivPDGrants@state.gov 
  

Будь ласка, не заповнюйте форму в браузері - спочатку збережіть її в своєму комп'ютері. 
Поля для заповнення мають фіксований розмір. Якщо не вистачає місця, надсилайте повну інформацію у 

додатку. Якщо є потреба заархівувати файли, використовуйте виключно формат ZIP.

Стор. 1 з 7

1a. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ

Назва організації

Керівник організації (прізвище, посада)

Адреса організації (юридична)

Керівник проекту (прізвище, посада) 

Телефон / Факс

Електронна пошта

Веб-сайт

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООДЕРЖУВАЧА 
 
Організації - подавачі мають заповнити секцію 1а. 
Подавачі – фізичні особи мають пропустити секцію 1а і заповнити секцію 1б.

Програма грантів у сфері публічної дипломатії 
Посольства США в Україні

Адреса організації (поштова)

mailto:KyivPDGrants@state.gov?subject=%d0%97%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%20%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2%20%d1%83%20%d1%81%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%96%20%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%96%d1%97


Дата заснування

Основні завдання/цілі

Попередні гранти, 
отримані протягогом 
останніх трьох років від 
уряду США чи інших 
донорів
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2-3 приклади 
найбільших досягнень і 
історій успіху

Обладнання, офісне 
приміщення

Людські ресурси 
організації 
співробітники на 
повний і неповний 
робочий день та 
волонтери

1a. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ (продовження)
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1b. ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Прізвище

Ім'я

Домашня адреса

Телефон

Електронна пошта

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООДЕРЖУВАЧА 
 
Організації - подавачі мають заповнити секцію 1а. 
Подавачі – фізичні особи мають пропустити секцію 1а і заповнити секцію 1б.

Домашня адреса

Основне місце роботи: (для студентів – назва навчального закладу)

Назва організації

Відділ або факультет

Робоча адреса

Телефон, факс

Електронна пошта

Посада

2. ПАРТНЕРИ В ФІНАНСУВАННІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ, якщо такі є

3. НАЗВА ПРОЕКТУ

Короткий опис проекту 
не більше 2-3 речень



з по4. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ  (місяць-день-рік)

5. ОПИС ПРОЕКТУ 

5a. ОБГРУНТУВАННЯ - чому запропонований проект є актуальним для України в цілому та окремого 
географічного регіону зокрема; вкажіть цільову аудиторію (вікові групи, професії, кількість учасників):

Стор. 4 з 7

5б. ДІЯЛЬНІСТЬ З ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ/МЕДІЙНА СТРАТЕГІЯ – опишіть, як фізична особа чи 
організація висвітлюватимуть проект (медійні заходи, інтернет, комунікативні стратегії)



5в. ЩОМІСЯЧНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ

Місяць Запланований захід Відповідальна  
особа
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6. КОШТОРИС

6a. ЗАПИТУВАНА СУМА (в дол. США)

6б. ТАБЛИЦЯ КОШТОРИСУ

Інструкція: 
Кошторис має включати детальний опис всіх категорій. Всі статті витрат мають бути конкретними і такими, що 
логічно прив'язані до контексту проекту. Дозволяється змінювати назви підкатегорій, друкувати поверх наявного тексту 
та змінювати нумерацію. Колонки є заданого розміру, тому у разі необхідності використовуйте наступні рядки. Кошторис 
має бути поданий в доларах США, округлений до цілих чисел. 
• В кошторис мають бути внесені витрати на банківські послуги 
• Кошторис не може покривати витрати на поточну діяльність організації, проте може включати окремі її складові 
• Кошти гранту не повинні використовуватись на харчування. Однак, якщо перерви на каву, або обіди для учасників семінару/
конференції є невід’ємною частиною проекту, і їх не можна сплатити за рахунок інших джерел фінансування, ці витрати 
покриваються у розмірі, що складає максимально 10% від загальної суми гранту. Не дозволяється включати алкогольні напої.

Стаття витрат Детальний опис СпівфінансуванняЗапитувана сума 

СПІВФІНАНСУВАННЯ

№
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6б. ТАБЛИЦЯ КОШТОРИСУ (продовження)

Стаття витрат Детальний опис СпівфінансуванняЗапитувана сума 

Співфінансування:Запитувана сума:

№


ЗАЯВКА НА ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
Відділ преси, освіти та культури
Посольства США в Україні
вул. Сікорського, 4Київ 04112, Україна
Тел.:  (044) 521 5674
Факс: (044) 521 5575
БУДЬ ЛАСКА, ЗБЕРЕЖІТЬ, ЗАПОВНІТЬ ТА НАДІШЛІТЬ НА KyivPDGrants@state.gov
 
Будь ласка, не заповнюйте форму в браузері - спочатку збережіть її в своєму комп'ютері.Поля для заповнення мають фіксований розмір. Якщо не вистачає місця, надсилайте повну інформацію у додатку. Якщо є потреба заархівувати файли, використовуйте виключно формат ZIP.
Стор.  з 
1a. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООДЕРЖУВАЧА

Організації - подавачі мають заповнити секцію 1а.
Подавачі – фізичні особи мають пропустити секцію 1а і заповнити секцію 1б.
Програма грантів у сфері публічної дипломатії Посольства США в Україні
Стор.  з 
1a. ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ (продовження)
Стор.  з 
1b. ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООДЕРЖУВАЧА

Організації - подавачі мають заповнити секцію 1а.
Подавачі – фізичні особи мають пропустити секцію 1а і заповнити секцію 1б.
Домашня адреса
Основне місце роботи: (для студентів – назва навчального закладу)
2. ПАРТНЕРИ В ФІНАНСУВАННІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ, якщо такі є
4. ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ  (місяць-день-рік)
5. ОПИС ПРОЕКТУ 
5a. ОБГРУНТУВАННЯ - чому запропонований проект є актуальним для України в цілому та окремого географічного регіону зокрема; вкажіть цільову аудиторію (вікові групи, професії, кількість учасників):
Стор.  з 
5б. ДІЯЛЬНІСТЬ З ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ/МЕДІЙНА СТРАТЕГІЯ – опишіть, як фізична особа чи організація висвітлюватимуть проект (медійні заходи, інтернет, комунікативні стратегії)
5в. ЩОМІСЯЧНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ
Місяць
Запланований захід
Відповідальна 
особа
Стор.  з 
Стор.  з 
6. КОШТОРИС
6б. ТАБЛИЦЯ КОШТОРИСУ
Інструкція:Кошторис має включати детальний опис всіх категорій. Всі статті витрат мають бути конкретними і такими, що логічно прив'язані до контексту проекту. Дозволяється змінювати назви підкатегорій, друкувати поверх наявного тексту та змінювати нумерацію. Колонки є заданого розміру, тому у разі необхідності використовуйте наступні рядки. Кошторис має бути поданий в доларах США, округлений до цілих чисел.
• В кошторис мають бути внесені витрати на банківські послуги• Кошторис не може покривати витрати на поточну діяльність організації, проте може включати окремі її складові• Кошти гранту не повинні використовуватись на харчування. Однак, якщо перерви на каву, або обіди для учасників семінару/конференції є невід’ємною частиною проекту, і їх не можна сплатити за рахунок інших джерел фінансування, ці витрати покриваються у розмірі, що складає максимально 10% від загальної суми гранту. Не дозволяється включати алкогольні напої.
Стаття витрат
Детальний опис
Співфінансування
Запитувана сума 
№
Стор.  з 
6б. ТАБЛИЦЯ КОШТОРИСУ (продовження)
Стаття витрат
Детальний опис
Співфінансування
Запитувана сума 
Співфінансування:
Запитувана сума:
№
APPLICATION FORM, 
ALUMNI GRANTS PROGRAM
	CurrentPage: 7
	PageCount: 7
	TextField1: 
	DateTimeField1: 
	txtItemNum: 
	txtDescription: 
	NumericField1: 
	TextField2: 7.6
	ReqAmnt1: 
	YouContrib1: 
	NumericField2: 
	STtl1: 
	STtlYouContrib: 
	STtlReqAmnt: 
	ReqAmnt2: 
	YouContrib2: 
	ReqAmnt3: 
	YouContrib3: 
	ReqAmnt4: 
	YouContrib4: 
	ReqAmnt5: 
	YouContrib5: 
	ReqAmnt6: 
	YouContrib6: 
	ReqAmnt7: 
	YouContrib7: 
	TTtlYouContrib: 
	TTTtlReqAmnt: 



