
Місце проведення заходу:

Відповідальна організація за проведення заходу:

Вид заходу:

Розділ та пункт календарного плану:

Строки проведення заходу: 

Кількість учасників: 

№ 

з/п
Стаття витрат Усього

1 2 3 4 5 6

1. Оплата проїзду, добових, 

проживаннязалучених спеціалістів

Кількість осіб Кількість днів 

(раз)

Вартість за 

день (раз), грн

Оплата проїзду тренерам (середньорозрахункова 

сума, фактично оплачується вартість наданого 

квитка)

2 4 350,00 2800,00

Оплата проїзду тренерам (середньорозрахункова 

сума, фактично оплачується вартість наданого 

квитка)

3 2 350,00 2100,00

Оплата добових тренерам                                                        2 8 60,00 960,00

Оплата добових тренерам                                                        3 4 60,00 720,00

Оплата проживання тренерам                                        2 6 600,00 7 200,00

Оплата проживання тренерам                                        3 3 600,00 5 400,00

Усього 19 180,00

2. Оплата послуг залучених спеціалістів 

(вказується перелік спеціалістів)

Кількість осіб Кількість годин  Вартість за 

годину, грн

Тренер без вченого звання (для державних 

службовців, громадських активістів, інші 

фахівці, які працюють з молоддю)

3 48 152,19 21 915,36

державна установа "Державний інститут сімейної та молодіжної 

політики"

освітньо-виховний

м. Харків, вул. Плиткова, буд. 1, Молодіжний центр Індустріального 

району м. Харкова 

      на проведення базових тренінгів з метою виконання програми "Молодіжний працівник"

м. Рівне, вул. Симона Петлюри, буд. 17, комунальне підприємство 

"Рівненський будинок вчених" Рівненської обласної ради

м. Рівне, вул. Симона Петлюри, буд. 17, Комунальне підприємство 

"Рівненський будинок вчених" Рівненської обласної ради

Чернівецька обл., Кельменецький р-н, смт Кельменці, площа 

Центральна, буд. 12-Б,  КЗ "Центральний будинок народної творчості та 

дозвілля" Кельменецької селищної ради Дністровського р-н Чернівецької 

області

9 тренерів, 2 залучених фахівці за рахунок Мінмолодьспорту

підпункт 1.1.9  пункту 1.1 розділу 1

м. Чернігів, вул. Магістратська, буд. 3, КУ «Чернігівський обласний 

молодіжний центр»

Київська обл., Миронівський р-н, с. Карапиші, вул. Шевченка,               

буд. 63, Комунальний дитячий заклад оздоровлення та відпочинкуу 

Миронівської міської ради "Зоряний"  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра молоді та спорту України

_______________ Марина ПОПАТЕНКО                    

________________ 2021 р.

КОШТОРИС ВИТРАТ

Розрахунок витрат

05-08 жовтня 2021 р. м. Харків;                                                                    

06-09 жовтня 2021 р. м. Чернігів;

06-09 жовтня 2021 р. м. Рівне;

07-10 жовтня 2021 р. с. Карапиші, Київська обл.;

10-13 жовтня 2021 р. м. Рівне;

19-22 жовтня 2021 р. смт Кельменці, Чернівецька обл.
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1 2 3 4 5 6

Тренер без вченого звання (для державних 

службовців, громадських активістів, інші 

фахівці, які працюють з молоддю)

6 24 152,19 21 915,36

Кількість осіб Кількість місяців Вартість за 

місяць, грн

Фінансовий супровід тренінгів (головний

фахівець (0,5 * 17 т.p.)

1 0,5 4005,00 2 002,50

Адміністративне забезпечення тренінгів

(провідний фахівець (0,5 * 10 т.р.)

1 0,5 3000,00 1 500,00

Нарахування 47333,22 22% 10 413,31

Усього 57 746,53

3. Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата за 

користування ними), витрати на їх 

обслуговування

Кількість 

одиниць, шт.

 Вартість за 

одиницю, грн

Витрати на заправку картриджа 1 210,00 210,00

Усього 210,00

4. Канцелярські витрати (найменування) Кількість 

одиниць

Вартість за 

одиницю, грн

Папір офісний (пач), А 4, 80 г/м², 500 арк. 3 100,00 300,00

Набір маркерів Optima, 6 шт  1 57,47 57,47

Стікери різнокольорові на клейкій основі (75x75 

мм, 250 арк., блок)

9 27,00 243,00

Скотч (48 мм × 200 м) 4 25,00 100,00

Усього 700,47

5. Поліграфічні послуги (перелік та технічні 

характеристики)

Кількість 

одиниць, шт.

Вартість за 

одиницю, грн

Друк бланків свідоцтв (А4, 4+0, крейдований 

папір 180 г/м²)

120 24,00 2 880,00

Усього 2 880,00

80 717,00

у тому числі за КЕКВ:

2282 80 717,00

Директор департаменту молодіжної політики

Заступник директора департаменту економіки та 

фінансів - начальник відділу фінансів програм 

молоді                       Галина ЛЕВКІВСЬКА

              Ірина БЄЛЯЄВА 

Разом витрат за кошторисом: вісімдесят тисяч сімсот сімнадцять грн  00  коп.
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