
,Щодаткова угопа NЬ 2

до ,.Щоговору вiд 0б червня 2019 року ЛЪ 14118/19

про проВеденнЯ експериментУ щодо залучення MiHicTepcTBoM молtlдi

iu .пЪрry УкраТни нацiональноi спортивноi фелерацiТ до органiзашii
та проведення спортивних заходiв з боксу

м. Киiв

MiHicTepcTBo молодi та спорту Украiни (далi - Мiнмолодьспорт) в особi

заступника MiHicTpa молодi та спорту Украiни Яреми Олександра Иосиповича,

який дiе на пiдставi наказу MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраiЪи

вiд 30.06.2017 Ng277'| "Про розподiл функцiональних обов'язкiв та повноважень

мiж першим заступником MiHicTpa, заступниками MiHicTpa та

заступником MiHicTpa з питань европейськоi iнтеграцii" (зi змiнами),

та громадська органiзацiя "Федерачiя боксу Украiни" (д-i - Спорlтивна

бедерачiя), яка мае статус нацiональнот спортивноi федерацii вiдповi,цно до

,u**У.Ц,ержавноi слух<би молодi та сцортУ УкраТни вiд l9.02.201з }ф 476, в особi

виконавчого директора Пiскуна ,Щонатаса Натановича, який дiе на пiдставi

Статуту, .up...rpo"uno.o MiHicTepcTBoM юстицiт УкраТни 16.04.2019

(в подальшому - Сiорони), на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB }'краiни

вiд 05 серпня 2015 року Jф 57З "IIро проведення експерименту щодо за-пучення

мiнiстерътвом молодi та спорту нацiональних спортивних федерацiй з окремих

олiмпiйських та неолiмпiйсъких видiв спорту до органiзачii i проведення

спортивних заходiв та внесення змiн до постанов Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд

8 липня 2009 p.N9 695 i в\д29 лIотого 2о12 р. Nч 152" (зi змiнами), врахOвуючи

наказМiнiстерсТВамолоДiТасПорТУ"'Украiнивiд09лютоГо2018рокУNs617
''Про затвердження Положення про порядок органiзацiТ i проведення офiцiйних

спортивних змагань i навчально-тренувчLльних зборiв та порядок матерlitпьного

забезпечення iх учасникiв", зареестрований в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 03

березня 2018 року за Ns 264lз17|6 (зi змiнами), уклали мiж собОю до,цатковУ

угЬдуМ2до.Ц,оговорувiд06.0б.2019Ns 14l18/19(далi-.Щоговiр)пропро]зедення
ексlrерименту щодо заJIучення MiHicTepcTBoM молодi та спорту lУкраiни

нацiональноi спортивнот федераuiт до органiзачii i проведення спортивних

заходiв з боксу про таке.

1. Сторони домовились пункти2.1.З та 2.2.|0 викласти в новiй релакuii:

,,2.1.3. Забезпечус видiлення вiдкритих асигнувань iз загапьного фонлу

щержавного бюджету Украiни за бюджетною програмою "розвиток фiзичноi
культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту", кЕкВ 2282 на рахунок
inopi"uHoi фепераuii, вiдкритИй в органах ,,ЩерЖавноТ казначейськоi служби

Украiни вiдповiдно до помiсячного розподiлу планових обсягiв бю,цжетних

асигнувань у розмiрах, Що визначенi розполiлом бюджетних копrтiв на

вiдповiдний pik та оформлюються додатковими угодами до ,щоговору, зокрема

на2О20 piK у cyMi 28 96213 тис. грн."
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"2.2.10. На Органiзацiю та проведення спортивних заходiв, внесених до
КаЛеНдарного плану використовуе власнi кошти, зокрема на 2020 piK нс: менце
l0 вiдсоткiв вiд суми, зазначеноi у п. 2.|.3. цього [оговору, вiдповiдно на
НаСryПНi РОКИ СУМи використання власних коштiв оформлюються додатковими
угодами до Договору."

2. Iншi положення Щоговору залишаються без змiн.

3. tИ УГОДа складена при повному розумiннi Сторонами iT },мов та
термiнологiт укратнською мовою У Двох автентичних примiрниках, якii мають
однакову юридичну силу, - по одному для кожноТ iз CTopiH i набирас чинностi з
моменту ii пiдписання Сторонами та скрiплення печатками CTopiH.

4. Реквiзити cTopiH:

MiHicTepcTBo молодi
та спорту УкраТни

0160l, м. Киiв, вул. Еспланад на',42
Код еДРПОУ 38649881
р/р 35214003086633 в ДtСУ l]'

мФо 820172

сандр ЯРЕМА

ВсеукраIнська Громадська органiзацiя
"Федерацiя боксу УкраТни"

0l032, м. Киiв, вул. Симона Петлюри, 8
Код СДРПОУ 21685290
р/р 3523805З010185
в УДКСУ у ГолосiТвському p-Hi

,l м. Кисва
мФо 820|72 jл

р/р 2600902087920l
в ПАо (АЛЬФА-БАНк), м. КиТв
мФо 300з46

пIскун

Виконавч


