
Додаткова угода
до [оговору вiд 28.12.20|

про проведення експерименту щодо залу
та спорту УкраТlrи нацiональноТ спорти

та проведеtltIя спортивIrих

м. КиТв

MiHicTepcTBo молодi та спорту УкраТни (далi - Мiнмолодьспорт) в особi
Заступника MiHicTpa молодi та спорту Украiни Яреми Олександра Йосиповича,
який дiс на пiдставi наказу MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраТни вiд 30.06.20|7
року Ns 2777 "Про розподiл функцiонаJIьних обов'язкiв та повноважень мiж
першим заступником MiHicTpa, заступниками MiHicTpa та заступником MiHicTpa
з питань свропейськоТ iнтеграцiТ" (зi змiнами)

та громадська органiзацiя "Федераuiя
федерацiя), яка мас статус нацiоltальноТ с
до наказу MiHicTepcTBa молодi та спорту УкраТ
президента I]аженкова Свгена Володимирови
заре€строваного IV[irricтepcTBoм rостицiТ Укра
Сторони), Hil виконання постаI-Iови Кабiнетlz
2015 року М 573 uПро проведення експериме
молодi та спорту нацiональних спортивних фе,
неолiмпiйських видiв спорту до органiзацiТ i п
внесенFIя змiн до постанов Кабiнету N4iHicTpiB
i вiд 29 лютого 2012 p.J\9 l52) (зi змiнами),
молодi та спорту Украiни вiд 09 лютого 2018
Положення про порядок органiзацiТ i проведен
i навчально-тренувальних зборiв та порядок
учасникiв), заресстрований в I\4iнiс,герсr,вi ro
за Ns 264lЗ|7 |6 (зi змiнами), уклали мiж собою
вiд 28 грудня 2011 року Jф |76l|8117 про
зztлучення MiHicTepcTBoM молодi та спорту
федерачiТ до органiзачiТ та проведення сп
.Щоговiр) про таке.

1. Сторони домовились пункти2.|.3 та2.

"2.|.З. Забезпечус видiлення вiдкритих
Щержавного бюджету Украiни за бюджетно
культури, спорту виlllих досягнень та резервно
Спортлtвноi федераrцii, вiдкритлlй в органах
УкраТни вiдповiдно до помiсячt-tого розполi
асигнувань у розмiрах, що визначенi роз
вiдповiдний piK та оформлtоються додаткови
на2020 piK у cyMi 7 555,4 тис. грIl."

ь4
лъ l7бll8/l7
еIIня Мiшiстерством молодi

ноТ фелераuiТ до органiзацiТ
аходiв з регбi

i УкраТни" (да;li - Спортивна
ортивноТ фелерачiТ вiдповiдно
и вiд 29.|2.2012 J\Ъ 5262, в особi
а, який дiс на пiдставi Статуry,
ни 07.06.2016 (в подальшому -
iHicTpiB УкраТни вiд 05 серпня
щодо залучення MiHicTepcTBoM

рачiй з окремих олiмпiйських та
ведення спортивних заходiв та

краТни вiд 8 липня 2009 р. Nч 695
враховуючи нак€в MiHicTepcTBa
року Jrlb 617 <Про затвердження
,я офiцiйних спортивних змагань
матерiального забезпечення ix
цiТ УкраТни 03 березня 20l8 року
одаткову угоду N 4 до Щоговору
роведенL{я експерименту щодо
краiни нацiональноi спортивноi

.l0 викласти в новiй редакцii:

сигнувань iз загального фопду
програмоtо "Розвиток фiзичноТ
спорту",_КЕКВ 2282 на рахунок

ержавноТ казначейськоi служби
планових обсягiв бюджетних

tодiлом бюджетних коштiв на
и угодами до Щоговору, зокрема

е8 4а Qo49



"2.2.10. На органiзацiю та проведення
Календарного плану використовуе власнi кош
l0 вiдсоткiв вiд суми, зазначегlоТ у п. 2.1.З,
наступнi роки суми виI(ористання власних ко

угодами до Договору."

2. Iншi положення Щоговор),залишаються без змiн.

3. l_\я угода складена прI{ повному
термiнологiТ украiнською мовою у двох авте
однакову юридичну сиJIу, - по одному дJIя к
моменту iT пiдписання Сторонами та скрiплен

4. Реквiзити cTopiH:

MiHicTepcTBo молодi
та спорту УкраТни

01601 , м. КиТв, вул. Еспланадна, 42
Код СДРПоУ 38649881
plp З521400З0866З3 в ДКСУ
мФо 820|72

сандр ЯРЕМА

Гро
"Фе

ська органiзацiя
uiя регбi УкраТни"

01601 м. КиТв, By"lt. Есп"lпнаднa,42

ортивI]их заходiв, внесених до
зокрема на 2020 piK не менше

t(ього Щоговору, вiдповiдно на
TiB оформлIо}оться додатковими

yMiHHi Сторонами if умов та
тичних примiрниках, якi мають

lноТ iз CTopiH i набирас чинностi з
я печатками CTopiH.

дрпоу l4з04933
2З804102083 l в ЩКСУ
иевi
8201"12
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