
Бюджет громадського проекту 

"Захист прав споживачів у територіальній громаді м. Дніпро" 

№
 з

/п
 

Найменування товарів (робіт, послуг) 
Одиниця 

виміру 

К-ть 

одиниць 

Ціна за 

одиницю, 

грн 

Вартість, 

грн 

1 
Оренда офісу для консультаційного пункту (у т.ч. комунальні 

витрати) 
місяць 9 2 500 22 500 

2 Канцтовари, витратні матеріали місяць 9 200 1 800 

3 
Обслуговування/ремонт офісного обладнання: заправка 

картриджей, послуги інтернету та зв'язку 
місяць 8 600 4 800 

4 

Діяльність 1*. Семінари - тренінги - до 30 осіб протягом 2/2,5 

годин 

 (у т.ч. оренда приміщення, мультимедійного обладнання, 

роздатковий матеріал, гонорар  тренера), у т.ч. 

        

4.1 
Семінар-тренінг для споживачів "Як себе захистити при 

придбанні товарів або послуг" 

1 

тренінг 
10 2 500 25 000 

4.2 
Семінар-тренінг для підприємців "Відповідальність за порушення 

прав споживачів"  

1 

тренінг 
3 2 500 7 500 

4.3 

Семінар-тренінг для членів громадських організацій по захисту 

прав споживачів"Досудовий захист прав споживачів. Порядок 

проведення перевірок у сфері захисту прав споживачів"  

1 

тренінг 
1 2 500 2 500 

5 Діяльність 2. Інформаційно-роз'яснювальна робота         0 

5.1 

Проведення 4 прес-конференцій (у т.ч. оренда прес-центру, 

роздаткові матеріали з інформацією про проект/результати 

реалізації - 4 рази х 20 комплектів) 

1 пр-

конф 
4 1 475 5 900 

5.2 

Розміщення інформації з прес-конференції про проект на 5 
рейтингових регіональних Інтернет-ресурсах (1 раз - на початку 

проекта, 2 рази - поквартально, 1 раз - про результати проекту) 

1 блок 
інф-ції 

20 500 10 000 

5.3 Створення веб-сайту проекту по захисту прав споживачів сайт 1 15 000 15 000 

5.4 Оплата домену, хостингу та адміністрування веб-сайту проекту міс 6 3 500 21 000 

5.5 Створення сторінок проекту у соцмережах та їх адміністрування міс 6 2 500 15 000 

5.6 
Створення контенту по темі захисту прав споживачів (статті, 

огляди, новини тощо) - до 2000 знаків без прогалин 

1 

стаття 
50 500 25 000 

5.7 
Створення відеосюжетів для розміщення на ТВ та у мережі 

Інтернет - ролик від 10 до 15 хв 
1 ролик 5 19 000 95 000 

6 
Діяльність 3. Підготовка претензійних та аналітичних 

документів по захисту прав споживачів 
      0 

6.1 Підготовка  заяв, претензій  1 док-т 90 300 27 000 

6.2 Підготовка правових висновків  1 вис-к 40 600 24 000 

7 
Діяльність 4. Судовий захист прав споживачів (у місцевому 
або апеляційному суді до винесення рішення) 

1 
процес 

20 5 000 100 000 

8 

Діяльність 5. Організація роботи "швидкої споживчої 

допомоги" на "гарячій" лінії (3 р/тижд х 6 год, у т.ч. у вечірні 

години та вихідні дні) та виїзди "швидкої споживчої допомоги" 

на складні випадки порушень прав споживачів  безпосередньо до 

СПД для медіації конфлікту (2 р/тижд х 4 год до 30 км) 

місяць 5 20 000 100 000 

9 

Діяльність 6. Проведення незалежної експертизи якості та 

безпеки товарів (комплексні експертизи спорідненної групи 
товарів з висвітленням результатів у ЗМІ тощо) 

1 

компл. 
експ. 

5 16 000 80 000 

  УСЬОГО:       582 000 

      

 
Керівник проекту  Сахно Д.А. 

 

    
 


