
   

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                      

Заступник Міністра молоді  

та спорту України 

 

______________   Марина ПОПАТЕНКО 

_______________ 2021 року  
   МП   

      

 

 

Кошторис витрат 

      

 

 

На реалізацію 

(проведення): 

 

проведення репрезентативного 

соціологічного дослідження  становища молоді в 

Україні   

 
 

Місце реалізації проекту 

або  проведення заходу:  

 

уся територія України (крім тимчасово окупованих 

територій)  

 

 

Відповідальна організація 

за реалізацію проекту, 

проведення заходу: 

 

Міністерство  молоді та спорту України 

 

 

Розділ та пункт 

календарного плану: 

 

1.3.2. 

   

 

 

Строки реалізації  проекту 

та проведення заходу: 

 

   

 

 

Початок 28 жовтня 2021 року   
 Закінчення 15 грудня 2021 року 

  

   
 

       

№ 

з/п 
Стаття витрат Розрахунок витрат 

Усього, 

грн 

1 

Поліграфічні послуги 

(перелік та технічні 

характеристики) 

Кількість 

одиниць 
  

Вартість за 

одиницю, 

грн 

  

  

Брошури (виготовлення 

інфографіки дослідження 

про становище молоді в 

Україні) (формат: 

обкладинка А4, колір 4+0, 

папір крейдований 250 

450   38,90 17 505,00   



2 
 

г.м2 на 2 скоби, внутрішнє 

наповнення А4, 15 арк, 

колір 4+4, папір 

крейдований 150г/2, 

макетування, верстка) 

  

Друковані книги 

(виготовлення результатів 

репрезентативного 

соціологічного 

дослідження (макетування 

та друк): обкладинка - А4,  

4+4, папір крейдований 

300 г/м.к.в, м'яка 

палітурка; внутрішній 

блок  – А 4, 72 стор., 2+2, 

папір крейдований 130 

г.м.кв., термобіндер, 

кольорові таблиці, 

діаграми 

100   169,95 16995,00 

  Усього за статтею       34 500,00 

2 

Інші витрати (перелік 

витрат) 

Кількість 

одиниць  

Одиниці 

виміру 

Вартість за 

одиницю, 

грн. 

  

  
розробка інструментарію 

дослідження  

1 інструме

нтарій 

7 000,00   7 000,00   

  

проведення 

соціологічного 

дослідження (24 області, 

включаючи 

підконтрольні Україні 

території Луганської та 

Донецької областей, а 

також м. Київ), 

включаючи створення 

паспорту для введення 

анкет  

2000 
респонде

нтів 
180,00 360000,00 

  

здійснення контролю 

якості польового етапу  

200 запис 

телефон

ної 

розмови, 

кількість 

дзвінків 

36,00 7200,00 



3 
 

  

підготовка 

інформаційно-

аналітичних матеріалів  

4 звіт 6800,00 27200,00 

  Усього за статтею       401 400,00   

  РАЗОМ ВИТРАТ (чотириста тридцять п´ять тисяч дев´ятсот 

гривень 00 копійок): 

435 900,00 

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

  2210       34 500,00 

  2240       401 400,00 

            

Директор департаменту  

молодіжної політики   
 

Ірина БЄЛЯЄВА 

 
Заступник директора 

департаменту економіки та 

фінансів - начальник відділу 

фінансування програм молоді  Галина ЛЕВКІВСЬКА 
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