
Відповідальна організація за реалізацію проекту: 

Розділ та пункт календарного плану: пункт 18

Строки реалізації проекту ( проведення заходу)

початок: 01.11.2021 р.

закінчення:  08.11.2021 р.

Кількість учасників : 38 осіб   (19 осіб з України та 19 осіб з Республіки Польща)

№  Стаття витрат Усього, євро

1 2 3 4 5 6

1 Проїзд, добові, проживання та 

харчування учасників заходу

Кількість осіб Кількість днів 

(раз)

Вартість за день 

(раз), євро

проживання учасників заходу 19 7 10,00 1 330,00

харчування учасників з 

української сторони

19 7 15,00 1 995,00

харчування учасників з польської 

сторони (обід)
19 6 7,00

798,00

Всього за статтею 4 123,00

2 Транспортні послуги

(із зазначенням виду 

транспортного засобу), км

Кількість 

одиниць, шт.

Кількість годин 

(км)

Вартість за 

годину, євро.

Автобус MERCEDES, 26 місць,  

аеропорт  м.Лодзь -до місця 

розташування в м. Лодзь -  

аеропорт, екскурсії містом

1 100 км  1 євро за км 100,00

Всього за статтею 100,00

Разом витрат за кошторисом 

(сума прописом)

4 223,00

130 152,86

у тому числі за КЕКВ

(кодами економічної класифікації 

видатків) 2282

130 152,86

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра молоді та 

спорту України

_________Марина ПОПАТЕНКО

________________ 2021 р.

Місце реалізації проекту: м. Лодзь, Республіка Польща

Ірпінський центр позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області

КОШТОРИС ВАЛЮТНИХ ВИТРАТ

на реалізацію проекту "Добросусідство та обмін досвідом"

Заступник директора департаменту економіки та 

фінансів ‒ начальниця відділу фінансів програм 

молоді Галина ЛЕВКІВСЬКА

Разом витрат за кошторисом в національній валюті (перерахунок валюти здійснюється 

відповідно до пункту 5 розділу V Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів 

молоддю та проведення заходів відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів 

України та Урядом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю, 

затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 04 липня 2016 року № 

2643, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 року за № 

937/29067)

Розрахунок витрат

Чотири тисячі двісті двадцять три євро, 00  євроцентів

Директор департаменту молодіжної політики                               Ірина БЄЛЯЄВА
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