
Додаток до наказу Мінсім'ямолодьспорту
від "____" ________ 2011 р.  № _________

ЗАТВЕРДЖУЮ
кошторис в сумі 1230700 (один мільйон двісті тридцять тисяча сімсот) грн.

Заступник Міністра, Голова комісії
з проведення реорганізації
___________  А.В.Домашенко

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 42 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б

КОШТОРИС №   ЗВІТ ПО КОШТОРИСУ №            
витрат на проведення заходу витрат на проведення заходу

Назва заходу 

Наказ №   від 2 011р.    Представник Міністерства   Коваль С.А
Місце проведення м. Київ

Час проведення (враховуючи день приїзду іногородніх учасників): Всього __9__   днів

О С Н О В Н І    Д А Н І
1. Загальна кількість учасників

                 ( спортсменів, тренерів, представників при командах та суддів ) 201 чоловік чоловік

     а) спортсменів 132 чоловік чоловік

у  т.ч. іногородніх 110 чоловік чоловік

     б) тренерів 36 чоловік чоловік

у  т.ч. іногородніх 30 чоловік чоловік

     б) суддів змагання 33 чоловік чоловік

у  т.ч. іногородніх 14 чоловік чоловік

Сума витрат 
всього (грн.)

В т. ч. перерахову-
ється за місцем 
проведення 
заходу (грн.)

В т. ч. видати 
готівкою (грн.)

1. Харчування учасників заходу 1172 229 500,00 0,00
а) спортсмени 22 чол. 8,5 дн.по 150 грн. 1172 28 050,00
б) тренери 6 чол. 8,5 дн. по 150 грн. 1172 7 650,00
в) спортсмени інозем. 110 чол. 8,5 дн. по 150 грн. 1172 140 250,00
г) тренери іноземні 30 чол. 8,5 дн. по 150 грн. 1172 38 250,00
д) судді місцеві чол. дн. по грн.
е) судді іногород. 12 чол. 8,5 дн. по 150 грн. 1172 15 300,00
Додаткове харчування:
а) спортсмени чол. дн. по грн.
б) спортсмени чол. дн. по грн.

2. Заробітна плата нештатному складу 0,00 0,00 0,00
а) лікарям чол. дн. по грн.
б) медсестрам чол. дн. по грн.
в) масажистам чол. дн. по грн.
г) робітникам за вантажно-розвантажувальні роботи, монтаж та демонтаж 
спортавного обладнання та інвентарю на місцях проведення заходів

чол. дн. по грн.
д) за ведення бухгалтерських операцій та складання фінансового 
звіту по заходу чол. дн. по грн.
е) інструкторам чол. дн. по грн.
є) чол. дн. по грн.

3. Нарахування на зарплату нештатному складу (31,8%) 0,00 0,00 0,00
4. Розміщення іногородніх учасників

(оплата готелів, гуртожитків та інших місць проживання) 1172
спортсмени та тренери 168 чол. 8 дн. по 250 грн. 1172 336 000,00
судді 12 чол. 8 дн. по 250 грн. 1172 24 000,00

чол. дн.по грн.

5. Проїзд (вказати маршрут та вид транспорту) потяг 0,00 0,00 0,00
чол. по грн. (у середньому)
чол. по грн. (у середньому)

6. Добові (в т. ч. добові в дорозі) 0,00 0,00 0,00
чол. дн. грн.
чол. дн. грн.

7. 1172

Палац спорту м. Києва год 9 дн. 60000 грн. 1172 540 000,00
год. дн. грн.
чол. год. грн.
чол. год. грн.

Експлуатація спортивних споруд та спеціального обладнання 
(вказати споруди)

Фактичні 
витрати
 (грн.)

За кошторисом

0,00

0,00

540 000,00 0,00

КЕКВ

360 000,00

2. Всього людино-днів участі в заході

Управління "УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

чемпіонат світу з хокею з шайбою серед чоловіків

   Відповідальний за проведення заходу        ВЗВСДСВД
  Поч.16.04.2011 р.   Кін. 24.04.2011 р.

За кошторисом Фактично

         людино-днів

Назва статті витрат

0,00

людино-днів

     В И Т Р А Т И

№



Сума витрат 
всього (грн.)

В т. ч. перерахову-
ється за місцем 
проведення 
заходу (грн.)

В т. ч. видати 
готівкою (грн.)

Фактичні 
витрати
 (грн.)

За кошторисом

КЕКВНазва статті витрат№

8.

Автобус 5 4 дн. 8 год. 288 грн. 1172 46 080,00
5 5 дн. 8 год. 240 грн. 1172 48 000,00

Мікроавтобус 1 2 дн. 6 год. 132 грн. 1172 1 584,00
1 5 дн. 6 год. 110 грн. 1172 3 300,00

Вантажний автомобіль, спецавтомобіль
1 2 дн. 5 год. 100 грн. 1172

9. Матеріальне забезпечення заходу 0,00
а) малоцінні та швидкозношуванні предмети, витратні матеріали

шт. грн.
шт. грн.

б) прокат обладнання та спортінвентарю
од. дн. грн.
од. дн. грн.

в) канцелярські товари (згідно розрахунку, який додається)
г) паливно-мастильні матеріали (розрахунок потреби згідно з маршрутом 
додається) літрів грн.
д)

10. Нагородження переможців змагань 0,00 0,00 0,00
а)  кубки 1 місце командні шт. грн.
б)  кубки 2 місце командні шт. грн.
в)  кубки 3 місце командні шт. грн.
г)  кубки 1 місце особисті шт. грн.
д)  кубки 2 місце особисті шт. грн.
е)  кубки 3 місце особисті шт. грн.
є) дипломи шт. грн.
ж) медалі шт. грн.
з) шт. грн.

11. Оплата поліграфічних послуг 0,00 0,00 0,00
а)  афіша (формат А-    ) шт. грн.
б)  квиток учасника шт. грн.
в)  програма змагань шт. грн.
г) тиражування матеріалів арк. грн.
д) шт. грн.

12.
1134 1 236,00 0,00 0,00

од. грн.
од. грн.
хв. грн. 1134 1 236,00

грн.
од. грн.

13. Фармакологічні засоби 0,00 0,00 0,00

спортсменів на зборі чол. дн.  по грн.

14. Інші витрати 1134 0,00 0,00 0,00
 а)  страхування чол. дн. грн.
 б) оформлення віз чол. грн.
 в) послуги перекладача стор. грн.
 г) послуги нотаріуса док. грн.
 д)  банківські послуги (0,5% від суми готівки)
е) банковські послуги(3,55% від суми готівки)

1 230 700,00 0,00 0,00
В тому числі за КЕКВ: 1131

1132
1133
1134 1 236,00
1135
1138
1139
1140
1172 1 229 464,00

1 230 700,00

 До звіту додаються пояснення щодо відхилень фактичних витрат від
Директор департаменту  кошторисних (із копіями документів, на підставі яких здійснені витрати)
спорту вищих досягнень О.К. Артем'єв  а також список учасників заходу, копії відомості про видачу коштів на 

 харчування готівкою та платіжної відомості на виплату заробітної
Начальник відділу фінансів  плати нештатним працівникам.
програм фізичної культури і спорту
департаменту економіки та фінансів

Начальник Управління   Керівник установи
"Укрспортзабезпечення" C.О.Качинський

  Головний бухгалтер
Старший економіст Л.В. Кохан м.п.

Виконавець: провідний тренер збірної команди з хокею з шайбою Больбан К.Б.

Термін надання звіту - не пізніше 10 днів після закінчення заходу

Разом за кошторисом: 

1 000,00

г) міжнародний телефонний зв'язок   
д) картка телефонного зв'язку

Календарний план:      

Медикаменти та перев'язувальні матеріали для забезпечення учасників 
змагань (згідно розрахунку, який додається)

    м. __________          "_____" __________ 2011  р.

Оплата поштово-телеграфних послуг та послуг телефонного 
зв'язку

0,00Оплата транспортних послуг чи оренда транспортних засобів 
(для перевезення учасників заходу, обладнання та інвентарю)

99 964,00 0,001172

Забезпечення медико-відновлювальними засобами

а) поштові відправлення по Україні
б) поштові відправлення за кордон
в) міжміський телефонний зв'язок


