
Кошторис проекту Е Нотаріус з 01.05.21-31.12

номер стр Наименование доходов и расходов Сумма Обгрунтування вартості

Неиспольз остат средств на нач года 0

Плановані доходи від діяльності організаці

Збори з нотаріусів за формуванні відкритого 1000000 Ми плануємо отримати збори в розмірі 300 грн з нотаріуса за підтвердження електронного ідентифікатора і асоціації його з реєстром

Пожертвування і інвестиції 4858760 Це фінансування ми плануємо отримати за рахунок грантів або іншу діяльність

Разом заплано 5858760

Заплановані витрати

Витрати на доопрацювання реєстру нотаріусів 720000 Поточний реєстр неможливо використовувати так як там немає електронних ідентифікаторів для комунікації з нотаріусами

Витрати на експлуатацію обчислювальних пот 224000 Експлуатація отказоустойчивого розподіленого мульти-регіонального реєстру

Витрати на заробітню плату 240000 Нам буде потрібно оплачувати послуги юриста для правового супроводу

Страхові внески за зобов'язанням страхування 99600 Страховка і податки згідно чинного законодавства

Страхування медичне 36000 Медична страхування для почесних членів і співробітників

Витрати на відрядження 120000 Юристу знадобитися періодично відвідувати Мінюст і інші організації

Витрати на зв'язок 60000 Буде потрібно здійснювати дзвінки до нотаріусів

Рекламно-інформаційна діяльність 1000000 Щомісячні прес-релізи в українських ЗМІ рівня Оглядач

Витрати банківські 50000 Оплата комісій банківських і платіжних систем

Витрати на оприбуткування комп техніки 50000 Придбання обладнання для роботи співробітників

МШП 10000 Малоцінні речі

Витрати на оприбуткування з/частин до комп т 12500 Запчастини та витратні матеріали

Канцелярські і госп витрати 50000 Витрати на роздруківку і відправку листів в організації, які приймають заяви тільки в паперовому вигляді

Витрати на оренду та утримання приміщень 120660 Оренда приміщення для юриста

Витрати на оренду автомобіля 50000 Для поїздок в різні організації

Витрати на разробку ПЗ 1000000 Створення системи для бронювання нотаріальних дій і мобільний додаток

Інтеграція з Національними Інформаційними 2016000 Налаштування синхронізації зареєстрованих нотаріальних дій та реєстру з Національними Інформаційними Системами

Разом витрат 5858760

Неиспольз остат коштів на кін періоду 0

Керівник [КЕП пРоговський Андрій Еіріхтович

Головний бухгалРоговський Андрій Еіріхтович



Обгрунтування вартості

Ми плануємо отримати збори в розмірі 300 грн з нотаріуса за підтвердження електронного ідентифікатора і асоціації його з реєстром

Це фінансування ми плануємо отримати за рахунок грантів або іншу діяльність

Поточний реєстр неможливо використовувати так як там немає електронних ідентифікаторів для комунікації з нотаріусами

Експлуатація отказоустойчивого розподіленого мульти-регіонального реєстру

Нам буде потрібно оплачувати послуги юриста для правового супроводу

Страховка і податки згідно чинного законодавства

Медична страхування для почесних членів і співробітників

Юристу знадобитися періодично відвідувати Мінюст і інші організації

Буде потрібно здійснювати дзвінки до нотаріусів

Щомісячні прес-релізи в українських ЗМІ рівня Оглядач

Оплата комісій банківських і платіжних систем

Придбання обладнання для роботи співробітників

Запчастини та витратні матеріали

Витрати на роздруківку і відправку листів в організації, які приймають заяви тільки в паперовому вигляді

Оренда приміщення для юриста

Для поїздок в різні організації

Створення системи для бронювання нотаріальних дій і мобільний додаток

Налаштування синхронізації зареєстрованих нотаріальних дій та реєстру з Національними Інформаційними Системами
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