
                         Форма кошторису витрат на реалізацію проекту 

1. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею: 

 

 Стаття витрат Розрахунок витрат Сума коштів, 

очікувана від 

Департаменту 

суспільних 

комунікацій, грн. 

Сума 

коштів з 

інших 

джерел, 

грн. 

Власний 

внесок 

організації, 

грн. 

Загальна сума 

коштів на 

реалізацію 

проекту, грн. 

 1 2 3 4 5 6 

1. Оплата освітніх 

послуг 

1. 1. Оплата послуг 

тренерів з 

функціональних 

тренувань, йоги, 

стретчінгу, легкої 

атлетики, спортивних 

єдиноборств, 

скандинавської 

ходьби, танців, 2 

заняття на тиждень, 6 

місяців 

2. 48 занять*7 видів 

занять*250 грн = 84 

000 грн 

3. 2. Оплата послуг 

тренера-дієтолога, 1 

семінар в місяць, 6 

місяців 

6 семінарів*500 грн = 

3000 грн 

87 000 х х 87 000 

2. Оплата послуг 

бухгалтера 

8 місяців*2000 грн 16 000 х х 16 000 

3. Оплата послуг 

керівника 

проекту 

8 місяців*5000 грн*22% 

ЄСВ 

58 000 х х 58 000 

4. Оплата послуг 

графічного та 

веб-дизайнера 

 

1. Макет афіші = 

500 грн 

2. Макет флаєрів = 

1500 грн (на всі 

заходи) 

3. Логотип = 500 

грн 

4. Фірмовий стиль 

для медіа = 1000 

грн 

 

х х 3 500 3 500 



5. Оплата послуг 

фотографа 

6 місяців*3000 грн х х 18 000 18 000 

6. Оплата послуг 

мобільного 

зв'язку 

8 місяців*2 особи*300 

грн 

х х 4 800 4 800 

7. Оплата послуг 

SMM та PR-

менеджеру 

проекту 

8 місяців*3000 грн х х 24 000 24 000 

8. Оренда 

приміщень для 

проведення 

заходів 

Оренда 

спортивного 

залу для 

функціональних 

тренувань (на 2 

місяці) 

1 заняття = 200 грн 

1. Оренда спортивного 

залу на 2 місяці для 

проведення занять з 

функціональних 

тренувань, йоги, 

стретчінгу, 

спортивних 

єдиноборств 

16 занять*4 види 

занять*200 грн = 12 

800 грн 

2. Оренда 

танцювального залу на 

6 місяців  

48 занять*200 = 9 600 

грн 

3. Оренда аудиторії для 

проведення семінарів на 

тему “Здорове 

харчування” 

6 семінарів*2 год*500 

грн = 6000 грн 

 

22 400 х 6 000 28 400 

 Футболки для 

тренерів 

48 осіб*200 грн 9 600 х х 9 600 

 Друк афіш 100 штук*10 грн 1 000 х х 1000 

 Друк флаєрів 1000 штук*5 грн 5 000 х х 5 000 

  ВСЬОГО: 199 000  56 300 255 300 

  РАЗОМ: 255 300 грн    

 
 
 

2. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з 

інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та 

тарифів 



 

Власний внесок організації та інші джерела, обгрунтування: 

1. Послуги графічного та веб дизайнера. 

 

Наводимо середню вартість послуг: 

логотип від 500 грн і вище, дизайн афіші та флаєра від 500 грн і вище. Врахуємо 

найекономнішу ціну. Створення та дизайн 1 макета - 500  грн 

 

 

 
 

2. Послуги зв”язку та інтернету: 

Середній тариф операторів мобільного зв”язку 300 грн на місяць за активне 

користування та дзвінки. 

 

3. Веб дизайнер 

Оформлення макетів необхідних для проекту: логотип, афіші, флаєра, рахуємо як 

брендбук проекту, вартість за весь об”єм роботи для проекту протягом 8 місяців.  

Дизайн логотипу проекта 500 грн за 1 макет; 

Дизайн флаєрів на різні заходи (тренування, семінари, мотиваційні лекції) 1500 грн (за 

весь об”єм роботи протягом проекту); 

Дизайн афіш - 500 грн (за весь об”єм роботи протягом проекту); 

Дизайн фірмового стилю для анонсу  подій на різні заходи у межах проекту  у 

соціальних мережах на весь період проекту 1000 грн. 

 

 



 

 

 
4. SMM і PR менеджер проекту  24 000 грн 

Робота протягом 8 місяців, середня оплата по Україні 7 000-9 000 грн на місяць, згідно 

статистики порталу роботодавців. Беремо середню оплату за проектну дистанційну 

роботу 3 000 грн на місяць, неповна зайнятість. 

 

 

 
5. Фотограф 

Середня вартість послуг фотографа на спортивний захід становить 3000 грн, беремо 

суму в 3000 грн як оплату за цілий місяць, враховуючи неповну зайнятість 



 
 
 6. Приміщення для тренінгів та зустрічей: 

Середня вартість оренди конференц-зали на годину становить 500 грн, оренда на 2 

години на 6 семінарів. 

 

Кошти, очікувані від Департаменту суспільних комунікацій, обгрунтування: 

 

1. Оплата послуг тренерів для занять (функціональні тренування, йога, сретчінг, 

бігові тренування, спортивні єдиноборства, скандинавська ходьба, танці) 

Середня вартість тренування протягом однієї години в Києві становить 250-300 грн. 

Беремо нижчу ціну 250 грн за одне тренування 

 
 

3. Оплата послуг тренера-дієтолога 

Середня вартість проведення семінару (1,5 - 2 години) становить 1000 грн, плюс 

роздача інформаційної літератури. В рамках проекту буде проведено 6 семінарів  

 

4. Бухгалтер 

Середня заробітна плата становить 7000-8000 грн. Беремо суму у 2000 грн на 8 

місяців проекту, враховуючи неповну зайнятість 

 



5. Керівник проекту 

Беремо суму у 5000 грн на 8 місяців проекту, плюс 22% єдиний соціальний внесок, 

повна зайнятість 

 

4. Оренда залу для проведення занять 

Середня вартість оренди спортивного чи танцювального залу становить 200 грн на 

годину. В рамках проекту заняття будуть проводитись по 2 рази на тиждень на 

кожен вид активності (всього 7 видів) в різних районах м. Києва. 

 
 

5. Футболки для тренерів 

Мінімальна вартість кольорової футболки з авторським принтом становить 200 грн, 

враховуючи кількість футболок (на кожен місяць по одній футболці на одного 

тренера). 



 
 

 

6. Друковані матеріали: 
- афіші А3  100 шт 1000 грн 

 

 

 
- інформаційні флаєри формат А5, 1000 шт 500 грн 

Для роздачі в районах, на масових заходах та на інформаційні стенди  



Тираж кольоровий А5 1000 шт=500 грн 

 

 
 

Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні 

працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані 

для реалізації проекту: 

- ноутбуки 4 шт; 

- принтер та сканер 1 шт; 

- офісне приміщення на час проведення проекту(м.Київ, вул.Ю.Іллєнка 42, 

VeteranHub); 

- волонтери організації 6 осіб; 

- канцтовари, необхідні під час підготовки та реалізації проекту; 

- фліпчарт, екран, проектор; 

- SMM і PR менеджер проекту; 

- юридичні консультації. 

 




















































