
  
ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                     

Заступник Міністра молоді  

та спорту України 

 

______________   Ніна УМАНЕЦЬ 

_______________ 2021 року  

Кошторис витрат 

На реалізацію (проведення): Всеукраїнської акції з нагоди вручення Премії 

Кабінету Міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України  

Місце реалізації проекту або  
проведення заходу: 

м. Київ, вул. Грушевського, 12/2, Будинок 
Уряду 

Відповідальна організація за 

реалізацію проекту, проведення 

заходу: 

Департамент молодіжної політики 

Міністерства молоді та спорту України 

Розділ та пункт календарного плану: підпункт 1.2.3 пункт 1.2 

Строки реалізації  проекту та 

проведення заходу: 

 

початок  

закінчення 

10 вересня 2021 року 

10 вересня 2021 року 

Кількість учасників: 20 осіб 

№ 

з/п 

Стаття витрат Розрахунок витрат Усього, 

грн 

1 Оплата проїзду, добових, 

проживання та харчування 

учасників заходу 

кількість 

осіб 

кількість 

днів (раз) 

вартість за 

день (раз), 

грн 

  

  Проїзд учасників 

(середньорозрахункова сума, 

фактично оплачується вартість 

наданого квитка) 

18 2 223,61      8 049,96      

  Усього за статтею       8 049,96      

2 Поліграфічні послуги кількість 

одиниць 

  вартість за 

одиницю, 

грн 

  

  Дипломи для лауреатів з папкою 

(папка з твердого картону, що має 

форму прямокутника розміром 

430х302 мм, складеного в один 

згин по лінії короткої сторони. 

Зовнішній бік обкладинки 

обтягнутий червоною шевровою 

шкірою з фланелевою підкладкою. 

Диплом з крейдованого паперу і 

має форму прямокутника 420х297 

мм) 

20   360,00      7 200,00      



2 
 

  Усього за статтею       7 200,00      

3 Інші витрати кількість 

одиниць 

  вартість за 

одиницю, 

грн 

  

  Нагрудний знак з футляром. 

Нагрудний знак виготовляється з 

латуні та покривається позолотою і 

прикріплюється до одягу за 

допомогою горизонтальної 

шпильки на зворотному боці 

колодки. Футляр до нагрудного 

знака виготовляється з плаcтику та 

має сім (7) сантиметрів у ширину 

та дев'ять (9) сантиметрів у 

довжину, висота складає три з 

половиною (3,5) сантиметри. 

Ззовні футляр обшитий оксамитом 

та має темно-червоне забарвлення. 

У середині знаходиться ложемент 

універсальний, що являє собою 

подушечку для закріплення 

нагрудного знака 

19   250,00      4 750,00      

  Усього за статтею   

 

 
    4 750,00  

  РАЗОМ ВИТРАТ (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять 

гривень 96 копійок): 

19 999,96 

  у тому числі за КЕКВ (кодами економічної класифікації видатків):   

  2210       11 950,00 

  2240       8 049,96 
   

 
Директор департаменту молодіжної 

політики 

  
Ірина БЄЛЯЄВА  

      
 

Заступник директора департаменту 

економіки та фінансів - начальник 

відділу фінансів програм молоді 

  

Галина ЛЕВКІВСЬКА   
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