
Заходи:

Місце реалізації проекту та  

проведення заходів: 

Розділ та пункт календарного плану:

2 тренінг: «Обладнання швейного виробництва»;

4 тренінг: «Технологія виготовлення сорочки та спідниці жіночої»;

5 тренінг: «Кухар-кондитер. Загально-професійні вимоги»;

6 тренінг: «Швачка. Загально-професійні вимоги».

тренінги 1, 3, 5: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30;

тренінги 2, 4, 6: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. О. Невського, 81.

На реалізацію проекту: «Організація курсів професійної підготовки в 

спеціальних закладах для сприяння працевлаштуванню неповнолітніх та 

молоді, які звільняються з місць позбавлення волі»

1 тренінг: «Користувач персонального комп’ютера. Загально-професійні вимоги»;

3 тренінг: «Організація безпеки життєдіяльності. Оволодіння навиками надання першої медичної 

допомоги»;

розділ 1, пункт 3.

початок: 10 жовтня  2021 року;

закінчення: 30 листопада 2021 року.

Кількість учасників

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра молоді та спорту 

України 

___________Марина ПОПАТЕНКО

_______________ 2021 року 

Кошторис витрат

Відповідальна організація за реалізацію проекту, проведення заходу: громадська організація 

«Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Європейська інтеграція».

Строки реалізації  проекту та проведення заходу: 

Термін проведення заходів:                                                                                                                                                                        

1 тренінг: 11 – 16 жовтня 2021 року;

2 тренінг: 18 – 23 жовтня 2021 року;

3 тренінг: 25 – 30 жовтня 2021 року;

4 тренінг: 01 – 06 листопада 2021 року;

5 тренінг: 08 – 13 листопада 2021 року;

6 тренінг: 15 – 20 листопада 2021 року.

охоплених - 23000 осіб

безпосередніх - 100 осіб
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№ з/п Стаття витрат Усього, грн

1 2 3 4 5 6

1

Оплата проїзду, добових, 

проживання та харчування 

учасників заходу

Кількість 

осіб

Кількість 

днів (раз)

Вартість 

за день 

(раз), грн

проживання організаторів, тренерів (6 

тренінгів по 5 ночівель) 12 30 483,00 173880,00

харчування організаторів, тренерів (6 

тренінгів по 6 діб) 12 36 123,00 53136,00

Усього за статтею 227 016,00

2
Транспортні засоби (із зазначенням 

виду транспортного засобу, км)

Кількість 

одиниць, 

шт.

Кількість 

днів годин 

(км.)

Вартість 

за годину 

(км), грн

Перевезення організаторів, тренерів, 

обладнання та матеріалів 

мікроавтобусом "Мерседес-Віто 115 

CDI" 19 п/м по маршруту: м. Київ –м. 

Мелітополь (Запорізька обл.) – вул. О. 

Невського, 81 – м. Київ (17.10.2021 та 

23.10.2021)

1 1370 16,00 21 920,00

Перевезення організаторів, тренерів, 

обладнання та матеріалів 

мікроавтобусом "Мерседес-Віто 115 

CDI" 19 п/м по маршруту: м. Київ –м. 

Мелітополь (Запорізька обл.) – вул. О. 

Невського, 81 – м. Київ (31.10.2021 та 

06.11.2021)

1 1370 16,00 21 920,00

Перевезення організаторів, тренерів, 

обладнання та матеріалів 

мікроавтобусом "Мерседес-Віто 115 

CDI" 19 п/м  по маршруту: м. Київ –м. 

Мелітополь (Запорізька обл.) – вул. О. 

Невського, 81 – м. Київ (14.11.2021 та 

20.11.2021)

1 1370 16,00 21 920,00

Перевезення організаторів, тренерів, 

обладнання та матеріалів 

мікроавтобусом "Мерседес-Віто 115 

CDI" 19 п/м по маршруту: м. Київ –м. 

Кременчук (Полтавська обл.) вул. 

Лікаря О.Богаєвського, 10/30– м. Київ 

(11.10.2021 та 16.10.2021)

1 660 16,00 10 560,00

Перевезення організаторів, тренерів, 

обладнання та матеріалів 

мікроавтобусом "Мерседес-Віто 115 

CDI" 19 п/м  по маршруту: м. Київ –м. 

Кременчук (Полтавська обл.) вул. 

Лікаря О.Богаєвського, 10/30– м. Київ 

(24.10.2021 та 30.10.2021)

1 660 16,00 10 560,00

Розрахунок
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1 2 3 4 5 6

Перевезення організаторів, тренерів, 

обладнання та матеріалів 

мікроавтобусом "Мерседес-Віто 115 

CDI" 19 п/м  по маршруту: м. Київ –м. 

Кременчук (Полтавська обл.) вул. 

Лікаря О.Богаєвського, 10/30– м. Київ 

(07.11.2021 та 13.11.2021)

1 660 16,00 10 560,00

Перевезення організаторів, тренерів, 

обладнання та матеріалів 

мікроавтобусом "Мерседес-Віто 115 

CDI" 19 п/м  по м. Мелітополь (3 

тренінги по 6 діб по 1 годині для 

переїздів від місця проживання до 

колонії та повернення до місця 

проживання)

1 18 450,00 8 100,00

Перевезення організаторів, тренерів, 

обладнання та матеріалів 

мікроавтобусом "Мерседес-Віто 115 

CDI" 19 п/м  по м. Кременчук (3 

тренінги по 6 діб по 1 годині для 

переїздів від місця проживання до 

колонії та повернення до місця 

проживання)

1 18 450,00 8 100,00

Усього за статтею 113 640,00

3
Поліграфічні послуги (перелік та 

технічні характеристики)

Кількість 

одиниць, 

шт.

Вартість 

за 

одиницю, 

грн

Інформаційний посібник «Розвиток 

соціальних та особистісних умов 

реадаптації осіб, звільнених від 

покарання» (А4, обкладинка меловка 

130 гр/м2, 4+0, внутрішній блок - 144 

ст., 1+0, папір 80 г/м кв. м)

1000 41,16 41 160,00

Усього за статтею 41 160,00

4 Канцелярські витрати (перелік)

Кількість 

одиниць, 

шт.

Вартість 

за 

одиницю, 

грн

блокноти А4 (для кжного з 6 тренінгів 

по 50 осіб) 300 25,00

7500,00

ручки кулькові (для кожного з 6 

тренінгів по 50 осіб) 300 7,00

2100,00

папки пластикові (для кожного з 6 

тренінгів по 50 осіб) 300 15,00

4500,00

блок для фліпчарту (30 арк.) (2 од для 

6 тренінгів) 12 120,00

1440,00

маркери (1 набір для кожного з 6 

тренінгів) 6 85,00

510,00

папір А4 20 100,00 2000,00

Папір кольоровий А4 (250 л.) 1 134,00 134,00
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1 2 3 4 5 6

Усього за статтею 18 184,00

400000,00

2610 400 000,00

Олеся КРАВЧЕНКО

Галина ЛЕВКІВСЬКА

Заступник директора департаменту молодіжної політики - 

начальник відділу підтримки соціального становлення 

Заступник директора департаменту економіки та фінансів - 

начальник відділу фінансів програм молоді

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

Разом витрат за кошторисом: чотириста тисяч гривень
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