
На реалізацію (проведення) проекту:

Захід №1 

Захід №2

Захід №3 

Місце реалізації проекту або  проведення 

заходів:                                                       

Захід №1 

Захід №2                                                               

Захід №3 

Відповідальна організація за реалізацію 

проекту, проведення заходу:

Розділ та пункт календарного плану:

Строки реалізації  проекту:

початок

закінчення

Термін проведення заходів:                             

Захід №1-3

Кількість учасників

№ 

з/п
Стаття витрат Усього, грн

1 2 3 4 5 6

1
Інформаційні послуги (перелік та технічні 

характеристики)

Кількість 

одиниць 

(хв., шт.)

Вартість за 

одиницю, 

грн

Зйомка, монтаж та виготовлення 30-

хвилинного фільму «Шлях Незалежности. 

Початок» (Частина 1) (зйомка у якості  HD 

1800, організація локації для зйомки, 

підготовка сценарію, текстового матеріалу, 

озвучення)

1 49 500,00 49 500,00

Зйомка, монтаж та виготовлення 30-

хвилинного фільму «Шляхи Незалежности. 

Шлях Гідности» (Частина 2) (зйомка у якості  

HD 1800, організація локації для зйомки, 

підготовка сценарію, текстового матеріалу, 

озвучення) 

1 49 500,00 49 500,00

Усього за статтею 99 000,00

«Акція «Шлях Незалежности» у Києві»                                

«Акція «Шлях Незалежности» у Львові»            

«Акція «Шлях Незалежности» у Сумах»

                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                             

м.Київ, вул.Олеся Гончара 33

м.Львів, вул.Кульпарківська 230, готель «Гелікон» 

м.Суми, вул.Покровська 9/1, конгрес центр 

Сумського державного університету

Громадської організації «Всеукраїнська громадська 

організація «Молодий Народний Рух»

розділ 3 пункт 1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра                             

молоді та спорту України 

___________ Марина ПОПАТЕНКО

_______________ 2021 року 

Кошторис витрат

«Шлях Незалежности»

31 жовтня 2021 року

30 листопада 2021 року

19 листопада  2021 року

загальне охоплення 10 000 осіб (у тому числі 150 

осіб безпосередньо візьмуть участь у заходах)

Розрахунок
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2

2 Оренда обладнання, оргтехніки (чи плата 

за користування ними), витрати на їх 

обслуговування

Кількість 

одиниць, 

шт.

Кількість 

днів оренди

Вартість 

оренди за 

день, грн

Проектор Benq MH741 1 3 650,00 1 950,00

Проекційний екран Projecta ProView 180*180 

см
1 3 300,00 900,00

Ноутбук DELL Inspiron 5758 1 3 250,00 750,00

Усього за статтею 3 600,00

102 600,00

2610 102 600,00

Ольга ЄВТУШОК

Галина ЛЕВКІВСЬКА

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

Начальник відділу національно-патріотичного виховання

Заступник директора департаменту економіки та фінансів - 

начальник відділу фінансів програм молоді

Разом витрат за кошторисом: сто дві тисячі шістсот гривень нуль копійок 
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