
Додаткова угода NЬ 10
до Щоговору вiд 27 сiчня 2017 року NЬ б/17117

про проведення експерименту щодо залучешня MiHicTepcTBoM молодi
та спорТу Украiни нацiональноi спортивноТ фелерацii до органiзацiТ

та проведення спортивних заходiв з хокею

м. КиТв ý_jе.,?эlý
lvllнlcTepcTBo молодl та спорту Украlни (да.пl - Мtнмолодьспорт) в особi

заступника MIiHicTpa молодi та спорту УкраТни Яреми Олександра й,эсиповича,

MiHicTepcTBo молодi УкраТни (да.пi Мiнмолодl,спорт) особi

який дiс на пiдставi наказу MiHicTepcTBa молодi та сIIорт), lУкраiни
ВiД 30.06.2017 Ns2777 "Про розподiл функцiональних обов'язкiв,га повнOважень
MirK першим заступником MiHicTpa, заступниксtми lvliHicTpa та заступником
MiHicTpa з питань европейськоi iнтеграцiТ" (зi змirrами),

Та ГроМаДська органiзацiя "Федерацiя xoKercl Украiни" (далi - Спортивна
t|lеДеРаЦiя), яка мае статус нацiональноТ спортлIвноТ федерацiТ вiдповiдно до
наказу MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраТни вiд 19.0б.20l8 J\b 2797, в особi
президента Брезвiна АнатолiЯ Iвановича, яки:Й дiе на пiдставi Статуry,
зареестрованого MiHicTepcTBoM юстицiт УкраТни _[0 травня 1999 року за JФ 1170
(В ПОДаЛьшоМу - Сторони), на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB lУкраiни
вiд 05 серпня 2015 року м 573 "Цро проведення експерименту щодо зzuIучення
MiHicTepcTBoM молодi та спорту нацiональних спортивних федерацiй з окремих
олiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту до органiзацii i про_ведення
СПОРТИВНИХ ЗахоДiв та внесення змiн до постанов ltабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
8 липня 2009 р. JФ 695 i вiд29 лютого 2012 р. J\Ъ l52" (зi змiнамлr), враховуIочи
наказ MiHicTepcTBa молодi та спорту,iУкраiни вiд 09 лютого 2018 рок},Jrгs 617
"ПРО ЗаТВерДЖення Положення про порядок органiзацiТ i проведення офiцiйних
СПОРТиВНИХ Змагань i навча_пьно-тренувальних зборiв та порядок матерiального
забезпечення iх учасникiв", заресстрований в MiHicTepcTBi юстицiТ 'Украiни
03 беРеЗня20|8 року заJф 264lЗ1716 (зi змiнами)l, уклаJIи мiж собою додаткову
УГоДУ Jф 1 0 до Щоговору вiд 24.0I .20]l'7 J'fs 6/ l 7 l |7 (далi - Щоговiр) про про ведення
експериМентУ щодо залучення MiHicTepcTBoM молодi та спорту 'УкраТни

НаЦiОНаЛЬНОТ спортивноТ федерацii до органiзацii i проведенt{я спортивних
заходiв з хокею про таке.

1. СТОРОни Домовились пункти 2,1.З та 2.2.|0 викласти в новiй редzrкцii;

"2.Lз. Забезпечу,е видiлення вiдкритих асрIгнуванЬ iз З?Г€lЛЬНоГСl фопду
.ЩеРЖаВНОго бюджету Украiни за бюджетною програмою "Розвиток (Рiзичноi
КУЛЬТУрИ, сПорту вищих досягнень та резервного спорту",_КЕКВ 2282 на ]эахунок
СПОРТивноТ фелерачiТ, вiдкритий в органах fержавноi казначейськоi служби
УКРаТНИ вiДповiдно до помiсячного розподiлу планових обсягiв бюдцlкетних
аСИГНУВанЬ у розмiрах, що визначенi розпод(iлом бюджетних коrштiв на
вiдповiдний pik та оформлюються додатковими ,угодами до Щоговору, зокрема
на2020 piK у cyMi 8 348,2 тис. грн."
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"2.2.|0. На органiзацiю та проведення спортивних заходiв, внесlэних до
Календарного плану використовуе власнi кошти, зокрема на 2020 piK нtэ менше
10 вiдсоткiв вiд суми, з€}значеноi у п. ?.|,3. цього Щоговору, вiдповiдно на
насryпнi роки суми використання власних коштiв оформлюються дода]гковими
угодами ло,Щоговору."

2. Iншi положення Щоговору залишаIоться без змiн.

3. Ця угода складена при повному розумiннi Сторонами iT )/мов та
ТеРМiнОлогiТ украТнською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають
ОДНакОВУ Юридичну силу, - по одному для кожноi iз CTopiH i набирас чинностi з
моменту iT пiдписання Сторонами та скрiплення печатками CTopiH.

4. Реквiзити cTopiH:

MiHicTepcTBo молодi
та спорту Украiни

01601, м. Киiв, вул. Еспланаднаi 42
Код еДРПОУ 3864988l
рlр3521400308бб33 в ДКСУ i

мФо 820|,72

iHicTpa

ОлеJdандр ЯРЕ

ВсеукраТнська Громадська органiзацiя
"Федерацiя хокею Украiни"

0l0l0, м. КиТв, вул. IBaHa Мазепи, 1l-Б,
фактична адреса: 04l l9, м. КиIв,
вул. Юрiя Iлленка,4б
Код еДРПОУ |4282640
plp 352З70б6097839 в ДКСУ
мФо 820|72

р/р 2600б0l004223 1 dЪТ кУкрексiмбанк>
в м. Киевi
мФо з22з|3

рЕзвIн


