
Гранти Президента України молодим діячам у галузі театрального, 
музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим 

письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і 
реалізації творчих проектів

1. Загальні положення:

• Нормативно-правово-база:

− Положення про порядок надання грантів Президента України молодим 
діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва та 
кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва 
для створення і реалізації творчих проектів 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127/99; 

− Указ Президента України Про державну підтримку культури і мистецтва 
в Україні http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1152/98; 

• Орієнтовні терміни проведення: подача документів до 15 лютого 
поточного року.

1.1. Грант може одержати молодий діяч у галузі театрального, музичного, 
образотворчого мистецтва та кінематографії, молодий письменник, майстер 
народного мистецтва віком до 35 років.

1.2. Грант Президента України – фінансова підтримка державою молодих митців для 
створення і реалізації соціально значущих, масштабних творчих проектів.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс:

2.1. Гранти можуть бути надані для створення і реалізації соціально значущих, 
масштабних творчих проектів.

2.2. Гранти надаються за умови наявності в заявці плану наукових досліджень із 
зазначенням його мети, способу здійснення та очікуваних наслідків, прогнозу 
подальшого використання, інформаційної довідки про головних виконавців 
проекту та кошторису, складеного за формою, встановленою Міністерством 
культури України, гарантійного листа підприємства (установи, організації, 
закладу), яке зобов'язується забезпечити реалізацію творчого проекту.

3. Порядок та строки подання матеріалів:

3.1. Для одержання щорічного гранту його претенденти подають до 15 лютого до 
Міністерства культури України заявку складену за встановленою формою.

3.2. Для розгляду заявок щодо надання грантів утворюються експертні комісії за 
напрямами у галузях театрального, музичного, образотворчого, народного 
мистецтва, кінематографії та літератури з представників Міністерства культури 
України, інших органів виконавчої влади і творчих спілок, які діють на 
громадських засадах. Персональний склад експертних комісій, порядок їх роботи 
та умови конкурсу проектів визначаються і затверджуються Міністерством 
культури України. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1152/98
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/127/99


3.3. Експертні комісії не пізніше 1 березня розглядають на конкурсній основі заявки 
претендентів і подають пропозиції на розгляд колегії Міністерства культури 
України, яка визначає претендентів на одержання грантів.

3.4. Міністерство культури України подає на розгляд Кабінету Міністрів України 
пропозиції щодо надання та розмірів грантів. Президент України за поданням 
Кабінету Міністрів України призначає гранти і встановлює їх розміри.

3.5. Після призначення гранту молодому діячу в галузі театрального, музичного, 
образотворчого мистецтва та кінематографії, молодому письменнику, майстру 
народного мистецтва між Міністерством культури України, володарем гранту та 
підприємством (установою, організацією, закладом), яке зобов'язується 
забезпечити реалізацію творчого проекту, укладається договір про створення і 
реалізацію творчого проекту.


