
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 19 жовтня 2021 року   

Закінчення 21 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 Оплата послуг залучених 

спеціалістів (вказується 

перелік спеціалістів) 

Кількість 

осіб 

Кількість 

годин 

Вартість за 

годину, грн 

 



   

2 

   

 Тренер без вченого звання (для  

представників молодіжних 

центрів та молодіжних 

просторів, громадських 

об’єднань, які працюють з 

молоддю, випускники 

програми «Молодіжний 

працівник») 

1 18 152,19   2739,42 

 Нарахування 2739,42  22% 602,67 

 Усього за статтею    3342,09  

3 Оренда обладнання (чи 

плата за користування ними) 

Кількість 

одиниць, 

шт. 

Кількість 

днів 

оренди 

Вартість 

оренди за 

день, грн 

 

 Ноутбук Aser Aspire 5  або 

аналог 

1 3 300,00 900,00 

 Усього за статтею    900,00 

4 Інші витрати (перелік 

витрат) 

Кількість 

одиниць, 

шт. 

 Вартість за 

одиницю, 

грн. 

 

 Послуги з розробки дизайну та 

друкарського оформлення 

навчально-методичного 

посібника «Школа 

подружнього життя» 

 

1 звіт 10000,00 10000,00 

 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 25 років за 

індивідуальним дизайном 

 

1 звіт 5757,91 5757,91 

  

 
 

 

 

 

   



 3 

 

 
Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів, в 

тому числі презентацій, для 

використання в роботі з 

віковою категорією від 25 

років до 35 років за 

індивідуальним дизайном 

1 звіт 4 590,00   4 590,00  

  

 Усього за статтею    24847,91   

 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 

      

      

Заступник директора департаменту  

молодіжної політики - начальник відділу 

підтримки соціального становлення молоді 

 

 Олеся КРАВЧЕНКО 

Директор департаменту економіки та фінансів      Юрій МУЗИКА 
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