
щодатlсова угода Ль 7
до Щоговору вiд 24 сi.lня 2017 року Jts 4ll7l|7

про проВедення експерименту цlодо залучешня MirricTepcTBoм мо;rодiта спорту YKpaTll ll lIацiоlrальноi спортивtlо'ii федера цiТ до орга нiзzlцii
та проведенIIя спортивних зaxolliB з баскетболу

м. КиiЪ а8Jдзш
MiHicTepcTBo молодi та спорту УкраТни (далi - Мiнмолодьспорт) в особiзаступника MiHicTpa молодi та спорту Украiни Яреми Оп.*.urдрu йЪ."цоrr"u,якиЙ дiе на пiдставi наказУ MiHicTepcTBa молодi та спорту }rкраiнивiд 30,06,2017 Ns 2777 "Про розподiл фуr*цiоr€шьних обов'язкiв та повноваженьмiж першим заступником MiHicTpa,- Ъu.rупrиками MiHicTpa та застуIlником

MiHicTpa з питань европейськоI iнтЬграцii" (зi змiнами), 
I

та громадська органiзацiЯ "Федерацiя баскетболу Украiни'' (,цuпiСпортивна федерацiя), яка мае статус нацiональноТ спортивноi федерацiiвiдповiдно наказу .щержавноi служби молодi та спорту }'краiнивiд 29.12.2012 }{b iz62, в особi Генерального сеriретаря
!рабiковського Володимира Валентиновича, який дiе на пiдставi Статуту,заресстрованого MiHicTepcTBoM юстицiТ Украiни 09.01.20l8 (в подалrurоrу'-
Сторони), на виконання постанQви Кабiнеry MiHicTpiB УкраЙ, 

"iд 
05 серпня2015 року м 573 "Про проведення експерименту щодо зЕtлучення MiHicTepcTBoM

молодi та спорту нацiональних спортивних федерацiй з о*р.*"* олiмпiйських танеолiмпiйських видiв спорту ло оф-ганiзацiii проr.дення спортивних заходiв тавнесення змiн до постанов Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 8 лiпня 2009 р. JФ695iВiД 29 ЛЮТОГО 2012 Р. М 152'' 1зi ýмiнами), враховуючи нак€в MiHicT.epcTBa
Цподi та,спорТу Украiни вiд 09 лютого zoiB рокУ Jф бl7 "Цро затвердження

IТ:*_'"НЯ 
ПРО ПОРЯДОК ОРганiзацiТ i провед.r"" обiuiиr"* .пЬрr"вних з.маганьl навчапьно-тренувальних зборiв та порядок матерiального забезпече,ння iх

учасникiв", заресстрований в MiHicTep.r"i юстицii УкраТни 0З березн я 2О|8 рокуза Jtlb 264131716 (зi змiнами), уклал"плi* собою додаткову угоду Jrls 7 до !о,говорувiд 24.01.2017 Ns 4/l7ll7 (далi -.Щоговiр) про проведення експерименту,щодо
залучення MiHicTepcTBoM молодi ,u .nopry УкраТни нацiональноi спортивноi
федерацiiдо органiзацii i проведення спортивних заходiв з баскетболу про таке.

1, СторонИ домовиЛись пункти2.1.3 та 2.2.10 викласти в новiй редакцii:

"2,|,з, Забезпечуе видiлення вiдкритих асигнувань iз загального фонду!ержавного бюджету Украiни за бюджетною програмою "розвиток фi:зичноткультури, спорту вищих досягнень та резервного спорту", кЕкВ 2282ru pr,*yron
СпортивноТ федерацiт, вiдкритий в органах Щержавноi казначейськоi с.пужбиУкраiни вiдповiдно до помiсячного розподiлу планових обсягiв бюдхlетнихасигнувань у розмiрах, Що визначенi розподiлом бюджетних кошr.iв навiдповiдний pik та оформлюються додатковими угодами до Щоговору, зс)кремана2020 piK у cyMi 44 909,б тис. грн.''



2

"2'2'70' На органiзацiю та ПроВеДення спортивних заходiв, внесених доКалендарного плану використовус власнi кошти, зокрема на 2020pJiK не менше10 вiдсоткiв вiд 
'у'", ,*"ч""оi у п. 2.1.i. цього !оговору, вiд(повiдно на

;ffffi' #iХ.Jffir"I*ОО"'ТаНня,, 
u"n 

"* 
*ou,.i 

" 
о борrпЬБь ся дlэдатков ими

2, Iншi положення !оговору заJIишаються без змiн.

::1у*:*,l{:;;,"::iЖТ"J#,lНхч,lэозумiннi 
сторонами lгi умов та

оДнакоВУ юРиДичну силу, - по одному on, по*#,,]ЁЬffi1'l*r;; ffiЖi:моментУ iT пiдписання Сторонами та скрiплення печатками CTopiH.

flLiЪЁrff;"6Ёr!;1 ЛаНаiна,42 01601, м. кйiв, вул. Еспланад на,42,
plp 352i+оозЪво6зз в дксу !, $ffiЖi;ix,fi;:l00l, м. киiв,
мФо 82017.2

код еДРПоУ l 6485927
,l р/р 2600242224700l

в АТ кТАСКоМБАНк)) в м. I,[иевiмФо зз9500 ],t

р/р 352300З003008 3702 в УД.СУ
у Печерському районi м. КисвамФо 820172

4. Реквiзити cTopiH:

MiHicTepcTBo молодi
та спорту УкраТни

Громадська спiлка
"ФеДерацiя баскетболу Украiни''

Генерал екретар

в. дрдвtковс:ькиЙ
ярЕмА


