
№ 

бюджет

ної лінії 

назва  

бюджетн

ої лінії 

термін 

виконан

ня 

обгрунтування з проекту питання, які виконує асистент 

1.6.  

Асистент 

кординат

ора  

січень  

2019 – 

червень 

2020 

відповідає за здійснення 

запланованих заходів, належних 

витрат, чіткого обліку, звітування та 

просування проекту, включаючи 

поточну інформацію в соціальних 

мережах. 

 організаційно-фінансовий контроль за 

виконанням завдань проекту, 

поставлених перед Бенефеціаром 2 

(замовником) 

4.9.10. 

Статті у 

місцевих 

ЗМІ 

січень 

2019 – 

червень 

2020 

Заплановано  написання трьох 

великих статей, що 

відображатимуть заходи, цілі та 

результати проекту, 

інформуватимуть щодо 

фінансування та  партнерів проекту. 

Статті націлені на підвищення 

громадської активності в галузі 

безпеки на дорогах та волонтерської 

діяльності жителів. 

пошук виконавця роботи, 

координування  роботи  сторін під час 

укладання угоди та виконання роботи, 

надання  інформації щодо проекту 

4.4.3.  Аудит 

1й) 

вересень-

жовтень 

2019 

 

2й) 

липень - 

серпень 

2020 

Аудиторські звіти  для перевірки 

витрат понесених по проекту з 

точки зору відповідності бюджетній 

лінії, 

доцільності, фактично понесені 

/фактично оплачені, наявності  

підтверджуючих документів, 

застосування  тендерів, опис та 

маркування документів тощо. 

Повинно бути дві перевірки витрат: 

1-ша -  після використання 

авансового платежу 35% , 2-га -  

після завершення проекту. 

пошук аудиторської фірми, 

координування  роботи  сторін під час 

укладання угоди та проведення аудиту 

4.9.6.  

Виготовл

ення та 

кріпленн

я 

інформац

ійних 

дощок 

січень  

2019 – 

квітень 

2020 

Дошки міститимуть інформацію про 

реалізацію та фінансування  

проекту. Розміщатимутся  на  

будівлях у 15 ОТГ, які беруть участь 

у проекті.   

 пошук виконавця роботи, 

координування  роботи  сторін під час 

укладання угоди та виконання роботи  

4.9.7. 

Промоці

йний 

фільм 

лютий 

2019 – 

лютий 

2020 

Фільм буде складатися з двох 

частин: рекламної, який показує 

доцільність  проекту, та освітньої. 

При створенні другої частини 

фільму долучатиметься  молодь, яка 

через соціальні мережі  

інформуватиме про небезпеку  

неналежної поведінки на дорозі.  

пошук виконавця роботи, 

координування  роботи  сторін під час 

укладання угоди та виконання роботи, 

надання інформації. 

4.9.8. 

Настінни

й 

календар 

червень  

2019 – 

вересень 

2019 

Календар на тему роботи 

добровольців у пожежних командах 

буде випущений на 2 році проекту  в 

кількості 200 штук. Це  

промоційний елемент, що посилить 

позицію ОТГ та партнерів проекту в 

місцевому середовищі. Він буде 

поширюватися в громадах-

учасницях та на спільній 

конференції проекту.  

пошук виконавця роботи, 

координування  роботи  сторін під час 

укладання угоди та виконання роботи, 

надання  інформації 

4.8.9.  Оренда травень- Оренда приміщення для 60 - ти організація заключної конференці 



приміще

ння на 

конферен

цію 

червень 

2020 

польських та українських учасників 

конференції: пожежних, місцевих 

державних чиновників, неурядових 

організацій,  засобів масової 

інформації. Під час конференції 

передбачається  кава-брейк . 

для  української та польської сторін, з 

укладанням угод, комунікації із 

суб"єктами :                                                                 

1. пошук приміщення для проведення 

конференції, в т.ч. організація кави - 

брейк;                                                2. 

запрошення учасників на 

конференцію;                                                          

3. забезпечення усного  перекладу під 

час конференції:                                                    

4. організація обіду та вечері для 

учасникіів конференції ;                                                 

5. організація проживання для 

учасників з Польщі 

4.8.11.  

Прожива

ння 

учасникі

в з 

Польщі 

під час 

конферен

ції 

травень-

червень 

2020 

Учасники з Польщі (26) 

приїздитимуть за день до 

конференції, оскільки важко 

прорахувати час проїзду через 

ткордон.  

4.6.4.  

Усний 

переклад 

під час 

конферен

ції  

травень-

червень 

2020  

7 годин  усного перекладу з 

польської на українську та з 

української на польську. 

Синхронний переклад є складним, 

вимагає великого досвіду та 

словникового  запасу на обох мовах. 

Конференція буде технічною, 

учасники працюватимуть з 

фахівцями та технічними мовами, 

використовуючи назви рятувальних 

пристроїв. 

4.8.12.  

Обід для 

учасникі

в 

конферен

ції 

травень-

червень 

2020 

Обід  для 60 учасників конференції з 

Польщі та  України .  

4.8.13. 

Інтеграці

йна 

(вітальна

) вечеря 

для 

учасникі

в 

конферен

ції 

травень-

червень 

2020 

Вечеря для учасників конференції з 

Польщі та України, де  буде 

можливість краще познайомитись  

один з одним, встановити або 

посилити співпрацю у сфері безпеки 

дорожнього руху на прикордонних 

дорогах. 

 


