
Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість) 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Винагорода  соціального робітника з супроводу при 

транспортуванні та самообслуговуванні в групах денного 

догляду та індивідуально на дому. 10 місяців * 12200грн 

(в тому числі ЄСВ 22% -2200 грн) 

122 000 

2. Винагорода соціальних робітників з денного догляду 

за маломобільними дітьми та молоддю (в тому числі 

індивідуально на дому), 2 особи*10 місяців * 8500 грн(в 

тому числі ЄСВ 22% - 1532,79 грн) 

170 000 

3. Винагорода соціальних робітників з денного догляду 

за гіперактивними дітьми та молоддю (в тому числі 

індивідуально на дому).2 особи*10 місяців * 8500 грн(в 

тому числі ЄСВ 22% - 1532,79) 

170 000 

4. Винагорода соціального працівника з трудової 

адаптації та реабілітації підлітків (в тому числі 

індивідуально на дому та в онлайн),10 місяців * 12200 

грн(в тому числі ЄСВ 22% - 2200 грн) 

122 000 

5. Матеріально технічне забезпечення роботи групи 

денного догляду( 4 місяці * 5 000 грн) 
20 000 

6. Винагорода за роботу водія автобуса.10 місяців *12 

200 грн(в тому числі ЄСВ 22% -2200 грн) 
122 000 

7. Винагорода за роботу вихователів (в тому числі 

індивідуально на дому та в онлайн), 2 особи*10 місяців * 

8500 грн(в тому числі ЄСВ 22% - 1532,79 грн) 

170 000 

8. Матеріально-технічне забезпечення роботи автобуса 

(паливно-мастильні матеріали – 60000 грн, зап. частини- 

20000 грн)  

80 000 

9.  Винагорода за роботу медичного працівника (10 

місяців * 12200 грн (в тому числі ЄСВ 22% -2200грн) 
                                 122 000  

10. Винагорода за роботу менеджера з адміністрування 

та методичної діяльності (10 місяців * 12 200 грн(в тому 

числі ЄСВ 22% -2200грн) 

122 000 

11. Оплата послуг страхування цивільно-правової 

відповідальності власників транспортних засобів 
2 000 



12. Технічне обслуговування транспорту 10 000 

13. Технічне обслуговування орг. техніки 2 000 

14.Винагорода за роботу психолога (10 місяців * 

8500грн(в тому числі ЄСВ 22% - 1532,79 грн) 
85 000 

15. Винагорода за роботу бухгалтера (10 місяців*8500 

грн(в тому числі ЄСВ 22% - 1532,79 грн) 
85 000 

16. Винагорода за роботу прибиральниці (10 місяців 

*8500грн(в тому числі ЄСВ 22% - 1532,79 грн) 
85 000 

17. Винагорода за роботу вихователя літнього табору (1 

особа*1 місяць*10000 грн(в тому числі ЄСВ 22% - 

1803,28 грн) 

10000 

РАЗОМ: 1 499 000 

 


