
ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                      

Заступник Міністра молоді  

та спорту України 

 

______________ Марина ПОПАТЕНКО 

_______________ 2021 року  

   МП   

      

Кошторис витрат  

 

На реалізацію (проведення): Всеукраїнський семінар «Підготовка молоді до 

подружнього життя» 

 

Місце проведення заходу:  

 

онлайн на платформі ZOOM  

Відповідальна організація за 

проведення заходу: 

Міністерство  молоді та спорту 

України 

 

Розділ та пункт календарного плану: 

 

1.1.1.    

Строки проведення заходу:    

Початок 06 жовтня 2021 року   

Закінчення 08 жовтня 2021 року   

 

Кількість учасників: 

 

кількість охоплених осіб - 500, безпосередньо 

візьмуть участь - 100 осіб 

      

№ 

з/п 

Стаття витрат Розрахунок витрат Усього, 

грн 

1 Поліграфічні послуги 

(перелік та технічні 

характеристики) 

Кількість 

одиниць 

 Вартість за 

одиницю, 

грн 

 

 Друк навчально-методичного 

посібника «Школа 

подружнього життя» (формат 

А5, друк: начинка 80 гр/м2 152 

стор., друк 1+1, одна сторінка  

4+1, обкладинка 200 гр/м2 

друк 4+0, зшивка на дві скоби) 

102  190,00 19 380,00   

 Сертифікат про участь у заході                

(А4, папір крейдований    180 

г/м кв., друк 4+0)  

102  15,00 1530,00 

 Усього за статтею    20 910,00 

2 Інформаційні послуги  Кількість 

одиниць, 

хв 

 Вартість за 

одиницю, 

грн. 

 



   

2 

   

 Створення відеоролика до 

семінару (тривалість 20 хв., 

розробка сценарію, 

відеозйомка, відеомонтаж, 

озвучення, накладання титрів) 

20  1 000,00   20 000,00   

 Усього за статтею    20 000,00   

3 Інші витрати (перелік 

витрат) 

Кількість 

одиниць, 

шт. 

 Вартість за 

одиницю, 

грн. 

 

 Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів, в 

тому числі презентацій, для 

використання в роботі з 

віковою категорією від 14 

років до 18 років за 

індивідуальним дизайном 

1 звіт 4500,00 4500,00 

 Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів, в 

тому числі презентацій, для 

використання в роботі з 

віковою категорією від 18 

років до 35 років за 

індивідуальним дизайном 

1 звіт 4 590,00   4 590,00   

 Усього за статтею    9 090,00   

 РАЗОМ ВИТРАТ (П´ятдесят тисяч гривень 00 

копійок): 

 50 000,00 

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

 2210    20 910,00 

 2240    29 090,00 

      

      

Директор департаменту  

молодіжної політики  

 

 Ірина БЄЛЯЄВА 

Заступник директора департаменту економіки та 

фінансів - начальник відділу фінансування 

програм молоді 

    Галина ЛЕВКІВСЬКА 

 


		2021-09-23T08:01:11+0000
	Попатенко М.М.
	Реєстрація документа




