










 

 

                        Форма кошторису витрат на реалізацію проекту 

1. Кошторис витрат на реалізацію проекту згідно з Таблицею: 

 

№ Стаття витрат Розрахунок витрат Сума 
коштів, 

очікувана 
від 

Департамен
ту 

суспільних 
комунікацій

, грн. 

Сума 
коштів 

з 
інших 
джере
л, грн. 

Власний 
внесок 

організац
ії, грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізаці

ю 
проекту, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оренда 2-о місних 
каяків 60 шт 

Оренда 1 каяка 600 
грн за день 
4(4 
пох.*10каяків)+2поход
.*20 каяків=160 
каяків*600= 
96 000 грн 

 
 

96 000,00 х х  
 

96 
000,00 

 

2. Послуги 
інструкторів-
рятувальників(супр
овід кожного 
походу) 

18 поході*4 
ос*1000 грн 

36 000,00 х 36 
000,00 

72 
000,00 

3. Виготовлення 
логотипу проекту 

1 логотип 500 грн х х 500,00 500,00 

4. Макет афіші 
проекту 

1 афіша на місяць 
заходів 

5аф*500 грн 

х х 2 
500,00 

2 
500,00 

5. Послуги SMM та  PR 
менеджера 
проекту 

50% зайнятість 
3000 грн*7міс= 

21 000 грн 

х х 21 
000,00 

21 
000,00 

6. Бухгалтерські 
послуги (ФОП) 

50% зайнятість 
2500 грн*7 міс 

10 00,00 х 7 
500,00  

17 

500,00 

7. Матеріальна 
винагорода 
керівнику проекту  

2500 грн*7міс= 
 

17 500,00 х х 17 
500,00 

8. ЄСВ 22% 7*550= 
3 850 грн 

3 850,00 грн х х 3 
850,00 

       

 ВСЬОГО:  163 
350,00 

х 67 
500,00 

 

 РАЗОМ:     230850
,0 



 

 
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: За кошти бюджету: 
1.Оренда 1 двомісного каяка з веслами та рятувальним жилетом, середня ціна в Києві 
в сезон 600-800 грн за день, рахуємо 600 грн за день. На один захід для групи 20 осіб 
потрібно 10 каяків двомісних, в місяць планується 4 походи по 20 осіб, відповідно 40  
 

 

 
 

 
 

2. Інструктаж та послуги рятувальників: 



 

Групу із 20 осіб супроводжує 2-4 інструктори-рятувальники, залежно від фізичного 
стану та підготовки учасників. Інструктори мають сертифікати з надання першої 
допомоги. 
Робота 1 рятувальника -інструктора 1000 грн доба (інструктаж та супровід від старту 
до фіналу, допомога учасникам). 
 
 

3. 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). 

 волонтери організації 6 осіб; 

 канцтовари, необхідні під час підготовки та реалізації проекту; 

 фліпчарт, екран, проектор; 

 юридичні консультації; 

 наявність широкого кола партнерів серед громадських організацій; 

 прямі контакти ветеранів міста Києва; 

 волонтери. 

 

 










































