
№ 

з/п
Стаття витрат Усього, грн

1 2 3 4 5 6

1 Поліграфічні послуги (перелік та технічні 

характеристики)

Кількість 

одиниць, шт.

Вартість за 

одиницю, 

грнсертифікат учасника (формат - А4, папір офсет 

80 г/м
2
 лазерний друк, колір 4+0)

11 15,00 165,00

збірник наукових праць "Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти. Методичні матеріали до 

проекту "Цифровий освітній простір: українсько-

польський досвід" (фаховий, двомовний: українська та 

польська, формат А5, тип кріплення - біндер, колір 

обкладинки 4+4, папір крейдований або картон 

200 гр/м
2
, додаткова обробка - ламінована глянцева 

двухстороння, аркуші всередині - колір 4+4, сторінок 

видання - 200, папір офсет 80 гр/м
2

81 255,43 20 690,00

блокнот із логотипом, повнокольоровий лазерний друк, 

формат - А5, щільність паперу - 80, 

кількість аркушів - 40. 

11 35,00 385,00

Всього за статтею 21 240,00

2 Інформаційні послуги (перелік та технічні 

характеристики)

Кількість 

одиниць       

(хв.)

Вартість за 

хвилину, 

грн

відео на ТВ - регіональний телеканал "С-плюс" про 

результати реалізації проекту "Цифровий освітній 

простір: українсько-польський досвід"

https://s-plus.tv/ (цифровий і аналоговий формат, кабельні 

мережа, "Трініті", онлайн-мовлення на YouTube, сторінка 

у Facebook)

1 3 351,00 3 351,00

Всього за статтею: 3 351,00

КОШТОРИС ВИТРАТ

на реалізацію проекту "Цифровий освітній простір: українсько-польський досвід"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра молоді та спорту України

__________Марина ПОПАТЕНКО

________________ 2021 р.

Кількість учасників: 10 осіб (по 5 осіб із України та Республіки Польща) 

Строки реалізації проекту: 

початок: 18.10.2021

закінчення: 22.10.2021

Пункт календарного плану: 2

Відповідальна організація за реалізацію проекту: Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний 

університет"

Місце реалізації проекту:  у режимі реального часу (онлайн) шляхом використання вебресурсу ZOOM

Україна: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка, 19; Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний 

педагогічний університет";

Польща: м. Жешув, Жешувський університет 

Розрахунок витрат



2

3 Інші витрати (перелік) Кількість 

одиниць 

(годин), шт.

Вартість за 

одиницю, 

грн (%)

екоторба з логотипом 11 100,00 1 100,00

Всього за статтею: 1 100,00

Разом витрат за кошторисом (сума прописом)
25 691,00

у тому числі за КЕКВ

(кодами економічної класифікації видатків) 2282

25 691,00

двадцять п'ять тисяч шістсот дев'яносто 

одна гривня, 00 коп.

Олеся КРАВЧЕНКО

Заступник директора департаменту молодіжної політики - начальник відділу 

підтримки соціального становлення молоді                     

Заступник директора департаменту економіки та фінансів - начальник відділу 

фінансів програм молоді Галина ЛЕВКІВСЬКА
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