
Місяць

виконання Сума, грн.

Підготовчий етап (січень 2020 року): 

1) сценографія та оздоблення вистави - 15000 грн

(оплата роботи сценаристів (розробка сценарію 3-х вистав, 

музичне оформлення, сценографія) 3 вистави * 1000грн=3000грн, 

оплата роботи хореографів 2 особи (хореографічні постановки по 

6 репетицій) 500грн*6+500грн*6=6000грн, оплата роботи 

режисерів-постановників 2 особи (по 6 репетицій) 

500грн*6+500грн*6=6000грн)

2) футболки з нанесенням принту для 45 волонтерів - 13500 грн

(45 шт*300грн=13500грн)

січень 28 500

100 216

Заключний етап - 13500 грн

подарунки волонтерам (300*45 осіб=13500) грудень 13 500

Всього 142 216

Проведення вистав: 

Лютий 2020 року - організація та проведення 4 інтерактивних 

вистав для школярів (1625грн*4=6500 грн) + проведення супервізії 

волонтерів (1625грн)  + транспортні витрати (768 грн); Березень 

2020 року - організація та проведення 7 інтерактивних вистав для 

школярів (1625грн*7=11375 грн) + проведення супервізії 

волонтерів (1625грн) + транспортні витрати (1344 грн); Квітень 

2020 року - організація та проведення 7 інтерактивних вистав для 

школярів (1625 грн*7=11375 грн) + проведення супервізії 

волонтерів (1625 грн) + транспортні витрати (1344 грн); Травень 

2020 року - організація та проведення 6 інтерактивних вистав для 

школярів (1625 грн*6=9750 грн) + проведення супервізії волонтерів 

(1625 грн) + транспортні витрати (1152 грн); Вересень 2020 року - 

організація та проведення 6 інтерактивних вистав для школярів 

(1625 грн*6=9750 грн) + проведення супервізії волонтерів (1625 

грн) + транспортні витрати (1152 грн); Жовтень 2020 року - 

організація та проведення 7 інтерактивних вистав для школярів 

(1625 грн*7=14080 грн) + проведення супервізії волонтерів (1625 

грн) + транспортні витрати (1344 грн); Листопад 2020 року - 

організація та проведення 7 інтерактивних вистав для школярів 

(1625 грн*7=14080 грн) + проведення супервізії волонтерів (1625 

грн) + транспортні витрати (1344 грн);  Грудень 2020 року - 

організація та проведення 4 інтерактивних вистав для школярів 

(1625грн*4=6500 грн) + проведення супервізії волонтерів (1625грн)  

+ транспортні витрати (768 грн)                                                                                   

лютий - 8893 грн, 

березень - 14344 грн 

квітень - 14344 грн 

травень - 12527 грн 

вересень - 12527 грн 

жовтень - 14344 грн 

листопад - 14344 грн 

грудень - 8893 грн

Інтерактивні театральні 

постановки для школярів

Розшифровка до бюджету 

Назва проекту Складові завдання


