
№ 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

Оплата проїзду учасникам  української сторони 

(середньорозрахункова сума, фактично оплачується 

вартість наданого квитка) (залізничні квитки) з 

міст України (17.11.2021-18.11.2021) - м. Львів - по 

Україні в зворотньому напрямку  (22.11.2021 - 

23.11.2021), готівка

18 2 650,00 23400,00

Оплата проїзду учасникам  української сторони 

(середньорозрахункова сума, фактично оплачується 

вартість наданого квитка) (авіквитки в т.ч. ручна 

кладь) м. Львів – м. Варшава - 

м. Львів  (18.11.2021, 22.11.2021), готівка

18 2 1545,00 55620,00

Всього за статтею 79020,00

2 Інформаційні послуги (перелік чи технічні 

характеристики)

Кількість 

одиниць 

(хв., шт.)

Вартість за 

одиницю, грн

Виготовлення відеоролика "Що дає каністерапія 

для розвитку волонтерства серед молоді" та 

трансляція його на місцевому телебаченні у 

Чернівцях, 5 хв.

1 4500,00 4500,00

Всього за статтею 4500,00

3 Інші витрати Кількість 

одиниць, шт.

 Вартість, грн

Футболки (біла, з друком логотипу проекту) 37 150,00  5 550,00  

Маски захисні медичні одноразові,  тришарові 540 2,00  1 080,00  

Розрахунок витрат

КОШТОРИС ВИТРАТ

на реалізацію проекту «Молодіжні українсько-польські каністерапевтичні зустрічі - рушій розвитку 

волонтерського руху для допомоги людям з використанням собак»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра молоді та спорту 

України

__________Марина ПОПАТЕНКО

________________ 2021 р.

Кількість учасників:  36 осіб (по  18 осіб із України та Польщі) 

Строки реалізації проекту: 

початок: 18.11.2021 

закінчення: 22.11.2021

Пункт календарного плану: 15

Відповідальна організація за реалізацію проекту: громадська організація "Джем ШМ"

Місце реалізації проекту: м. Варшава, Польща



2

1 2 3 4 5 6

Дезінфектор для рук (індивідуальний, 100мл) 36 45,00  1 620,00  

Страхування життя українських учасників на 

території Польщі

18 100,00  1 800,00  

Сума, грн Відсоток

Курсова різниця 128 649,30  1,00% 1 286,49  

Банківські послуги 207 669,30  1,25% 2 596,21  

Всього за статтею 13 932,70

Разом витрат за кошторисом 97 452,70  

у тому числі за КЕКВ

(кодами економічної класифікації видатків) 2282

97 452,70

     Ірина БЄЛЯЄВАДиректор департаменту молодіжної політики                    

Директор департаменту економіки та фінансів  Юрій МУЗИКА

дев'яносто сім тисяч чотириста п'ятдесят дві 

гривні, 70 коп.
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