








 

 
 
                   

  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 

організаці
ї, грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізаці

ю 
проекту, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Освітні 
послуги 

1. Оплата послуг 
інструкторів з 
вітрильного спорту 
20 яхт*1 
інструктор*300 грн = 
6000 грн 
2. Оплата роботи 
суддів змагань 
5 осіб*500 грн = 2500 
грн 
3. Оплата роботи 
головного судді 
змагань - 1000 грн 

9500 х х 9500 
 
 
 

2. Оплата послуг 
бухгалтера 

2 
місяці*5000грн*22%Є
СВ 

12 200 х х 12 200 

3. Оплата послуг 
керівника 
проекту 100% 
зайнятість 

2 місяці*7000 
грн*22%ЄСВ = 17 080 
грн 

17 080 х х 17 080 

4. Оплата послуг 
графічного та 
веб-
дизайнера 

 

1. Макет афіші = 500 грн 

2. Макет флаєра = 500 грн 

3. Макет банера = 500 грн 

 

 

х х 2 000 2 000 

5. Оплата послуг 
відеооператор
а та 
відеомонтаже
ра 

6 годин зйомки оператора 

та монтаж відеороліка 

 

х х 6 400 6 400 

6. Медичний Оплата послуг медичних 2 500 х х 2 500 



 

супровід працівників (на 

супроводжуючу яхту на 

берег) 

5 осіб*500 грн = 2 500 грн 

7. Футболки Білі футболки з авторським 

друком на 100 учасників з  

числа дітей ветеранів, 50 

учасників з числа 

спортсменів, 20 

інструкторів, 10 волонтерів, 

10 організаторів 

200 осіб*200 грн = 40000 

грн 

40 000 х х 40 000 

8. Медалі Медалі  з лентою на 150 

дітей учасників 

150*50 грн= 

 

7 500 х х 7500 

9. Дипломи Дипломи  паперові на 100 

учасників з  числа дітей 

ветеранів, 50 учасників з 

числа спортсменів, 20 

інструкторів, 10 волонтерів, 

10 організаторів 

200 осіб*2.50 грн = 500 грн 

500 х х 500  

10
. 

Друковані  
матеріали 

1. Друк афіш: 

100 штук*10 грн = 1000 грн 

2. Друк флаєрів: 

1000 штук*5 грн - 5000 грн 

3. Друк банера: 

900 грн  

 

6900  х х 6900 

11
. 

Оренда 
атракціонів 

1. Оренда батуту-горки 

“Піратський корабель” - 7 

500 грн 

2. Оренда атракціону 

“Бревно” - 14500 грн 

3. Оренда атракціону 

“Баскетбол веселий” - 4900 

грн 

4. Оренда атракціону “Батут 

сітка” - 3000 грн 

29 900 х х 29 900 

12
. 

Оплата послуг 

SMM та PR-

менеджеру 

проекту 

2 місяці*3000 грн х х 6 000 6 000 

13
. 

Бейджи для 

учасників і 

організаторів 

3 грн+250 осіб= 

750 грн 
  750  750 

14
. 

Оренда ноутбуків 2 міс*21 роб.день*300 грн 

доба оренди= 

 

х х 12 600 12 600 

15
. 

Шнурки для 

бейджів 

10грн*250 грн= 

2500грн 
х х 2500 2500 

16 Морозиво для 300 уп*10 грн х х 3000 3000 



 

. учасників  

17 Оренда колонки та 

мікрофона 

Колонка 350 грн доба, 

мікрофон 1 шт 100 грн 

100*4=400 грн 

х х 750 750 

 ВСЬОГО:  126 080  34 000  

 РАЗОМ:     160 080 

 
 
 
 
 
 
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. Веб дизайнер 
Оформлення макетів необхідних для проекту: логотип, афіші, флаєра: 

- Дизайн логотипу проекта 500 грн; 
- Дизайн флаєрів 500 грн; 
- Дизайн афіш - 500 грн; 
- Дизайн банерів - 500 грн. 

 
2. Відеоператор + монтаж 

Відеозйомка з одним оператором протягом 6 годин в середньому становить 6400 грн, у 
вартість входить монтаж відеороліка. 

 

3. SMM і PR менеджер проекту   
Робота протягом 2 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. 

4.Бейджи та шнурки для учасників 



 

бейдж 3грн 
шнурок 10 грн 
 

 

 
 

Морозиво для дітей, середня ціна 10 грн за пломбір у вафельному стаканчику 

 
 
 
Оренда колонки та мікрофонів (для ведучих, судей та модераторів) 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Кошти, очікувані від Департаменту суспільних комунікацій, обгрунтування: 

 
1. Інструктори з вітрильного спорту 

Екіпаж кожної з 20 крейсерсько-перегонових яхт складає 5 осіб-учасників плюс 1 
інструктор, що контролює управління яхтою та допомагає учасникам. Беремо суму у 
300 грн на тривалість перегонів біля 3 годин. 

2.  Судді змагань 



 

З розрахунку 1 суддя на 4 крейсерсько-перегонові яхти, що слідкує за дотриманням 
правил змагань. Беремо суму у 500 грн на тривалість перегонів біля 3 годин, плюс 
робота головного судді, що визначає переможців змагань. 

3. Бухгалтер 
Середня заробітна плата становить 7000-8000 грн. Беремо суму у 7000 грн на 2 місяці 
проведення проекту, плюс 22% ЄСВ, повна зайнятість. 

 
5. Керівник проекту 

Беремо суму у 7000 грн на 2 місяці проведення проекту, плюс 22% ЄСВ, повна зайнятість. 
 
6. Медичний супровід 
Оплата послуг медичних працівників, що будуть розміщені на супроводжуючій яхті та на 
березі.  
 
7. Футболки 
Середня вартість білої футболки з авторським друком формат А3 становить 200 грн, 
розраховуємо на всіх учасників заходу: дітей ветеранів, дітей-спортсменів, волонтерів, 
інструкторів та організаторів.  

 
 

 
8. Медалі з лентою, середня ціна за комлект 50 грн (медаль, гравіровка і лента) 

 
 
 
 
 
 
 



 

9. Дипломи 
Паперові дипломи формат А4 на всіх учасників заходу: дітей ветеранів, дітей-

спортсменів, волонтерів, інструкторів та організаторів.  

 
 

10. Друковані матеріали 
- афіші А3  100 шт 1000 грн 

 

 

 
- інформаційні флаєри формат А5 

Тираж кольоровий А5 1000 шт=500 грн 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Атракціони для розваги дітей ветеранів. 
Оренда 4х атракціонів на день заходу: батут-горка “Піратський корабель”, атракціони “Бревно”, 

“Баскетбол веселий”, “батут сітка№ 



 

 
 
 
 
 



 

 
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 10 осіб; 
- канцтовари, необхідні під час підготовки та реалізації проекту; 
- фліпчарт, екран, проектор; 
- SMM і PR менеджер проекту; 
- юридичні консультації. 

 
 










































