
№ 

з/п
Стаття витрат Усього, грн

1 2 3 4 5 6

1 Проїзд, добові, проживання та харчування 

учасників заходу

Кількість осіб Кількість днів 

(раз)

Вартість за 

день (раз), 

грн

Проживання учасників в Україні 30 5 327,00 49 050,00

Харчування учасників в Україні 30 5 280,00 42 000,00

Проїзд громадським транспортом української 

групи від с. Тавричанка (Херсонська область) 

до м.Херсон (24.10.2021) та у зворотньому 

напрямі (05.11.2021) (середньорозрахункова 

вартість, фактично оплачується вартість 

наданого квитка), готівка*

15 2 130,00 3 900,00

Проїзд української групи потягом від 

м.Херсону до м.Києва (24.10.2021)

(середньорозрахункова вартість, фактично 

оплачується вартість наданого квитка), 

готівка*

15 1 400,00 6 000,00

Авіапереліт української групи з м. Києва 

(25.10.2021) до м. Вільнюса та у зворотному 

напрямі (30.10.2021) (середньорозрахункова 

вартість, фактично оплачується вартість 

наданого квитка), готівка*

15 2 2 500,00 75 000,00

КОШТОРИС ВИТРАТ

на реалізацію проекту "Cамореалізація молоді в умовах COVID-19 в Україні та Литві"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра молоді та спорту України

__________Марина ПОПАТЕНКО

________________ 2021 р.

ІІ етап: Україна (місто Львів) початок: 31.11.2021; закінчення: 04.11.2021

Строки реалізації проекту: 

І етап: Литва (місто Клайпеда) початок: 25.10.2021; закінчення: 29.10.2021

Пункт календарного плану: 2

Відповідальна організація за реалізацію проекту: 

Тавричанський опорний комунальний заклад загальної середньої освіти імені О. Гатила Тавричанської сільської 

ради Каховського району Херсонської області

Місце реалізації проекту: 

I етап: Литва (місто Клайпеда);

II етап: Україна (місто Львів)

Кількість учасників: 30 осіб (по 15 осіб із України та Республіки Литва) 

Розрахунок витрат



2

1 2 3 4 5 6

Проїзд української групи потягом від м.Києва 

(30.10.2021) до міста Львів та у зворотньому 

напрямку (05.11.2021) (середньорозрахункова 

вартість, фактично оплачується вартість 

наданого квитка) готівка*

15 2 425,00 12 750,00

Всього за статтею 188 700,00

3 Канцелярські витрати (найменування)
Кількість 

одиниць, шт.

Вартість за 

одиницю, грн

Папір для фліпчарту (нелінованна, щільність  

70 г/м², розмір – 90x64 см, 6 отворів для 

крепления)
1 88,00 88,00

Папір А4 кольоровий (A4 80 г/м², 10 кольорів 

по 10 арк.)
1 79,00 79,00

Маркери (4Office 4-105 червоний- 4 шт синій - 

8 шт, зелений - 4 шт, чорний- 4 шт) 
20 18,00 360,00

Всього за статтею: 527,00

4 Інші витрати (перелік) Кількість 

одиниць, шт.

Вартість за 

одиницю, грн 

(%)

Екскурсійні послуги 

Костюмована екскурсія "Львів крізь століття"                                                                                                 
1 3600,00 3 600,00

Екскурсійні послуги "Замки Львівщини 

"Золота підкова"                                                                                                 
1 15100,00 15 100,00

Сума, грн Відсоток

Курсова різниця 258 271,60 1% 2 582,97

Банківські послуги 355 921,60 2% 7 118,43

Всього за статтею: 28 401,40

Разом витрат за кошторисом (сума 

прописом)

217 628,40

у тому числі за КЕКВ

(кодами економічної класифікації видатків) 

2282

двісті сімнадцять тисяч шістсот двадцять 

вісім гривень, 40 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

* Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад 

витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок 

бюджетних коштів" сума коштів може надаватися авансом готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на 

відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток у національній валюті держави, до якої 

відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті.
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