
Щодаткова угода
до Щоговору вiд 24 сiчн-я 20l'про проведення експерименту щодо зал\

та спорту Украihи нацiональноi.порr,
та проведення спортивних заход

м. КиТв

MiHicTepcTBo молодi та спорту УкраТни (
заступника MiHicTpa молодi та спорту УкраТни
який дiе на пiдставi наказу MiHicT,epcTBa молодi
Ny 2777 "Про розподiл функцiон€шьних обов'я:

та громадська спiлка ''Легка атлетика
федерацiя), яка ма€ статус нацiоч,uпuпоТ .no,
наказУ M[iHicTePcTBa мо.Подi та спорту УкраТнГенерального секретаря Медведя Михайла I]Статуту, зареестрованого MiHicTep.r"or--
Щовiреностi бlн вiд 13.02.2017 (в ,оо-r.uо
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05
Iро:едення експерименту щодо з€шучення Мнацiональних спортивних федерацiИ з окремих
видiв спорту до орган.iзаlriil .rрЬu.д."ня спорти
постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 8 лип2012 р. J\Ъ 152'' (зi змiнами), враховуючи наказУкраТни вiд 09 лютого 2018 pony JЪ 617 ''Прtпорядок органiзацii i проведення офiцiйних cr
ТРеНУВ€UIЬНИХ ЗбОРiВ Та порядок матерiально
заресстрований, в MiHicTepcTBi юстицiТ Ynl.? ]ф 264lз17|6 (зi змiнами), уклали мiж.обоro iвiд 24.01.20|7 м з/1 lm (дiлi - ii;;;;;;;;J
lтJл1l1i] _MiHicTep.r:9ry, молодi ,u .nopry V
федерацiТ до органiзацii i "р";;;;; й;;";"таке.

1. Сторони домовились пунк ти 2.1.З та 2.2.

"2,|.З. Забезпечуе видiлення вiдкритих
!ержавного бюджету УкраТr" lu il;;;;;;y:?l 
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т.} д о ся г н е н ь т а р е з ер в н о гоСпортивноТ федерацii., Bitдкритий в органах t
},T:::.u. jo,]ouioio оо ";;i;;;;; ;;#ffi'
::::I"::i_ у розмiрах, що ur.ruчЁrt ;;;;;
:_1:::rr.rй piK та оформпо.oru." ;;;;;";;;На2020 piK у cyMi 63 570,6 тис. грн.''

годами до !оговору, зокрема

lалi - Мiнмолольспорт) в особi
яреми олександра Йосиповича,

лъ8
року ЛlЬ 3/17117
ення MiHicTepcTBoM молодi

ноI федерацii до органiзацii
в з легко[ атлетики

щ_щ9

вних змагань i навчально-

та спорту Украiни вiд ЗO.Сrб .2Ol7
KlB та повноважень мiж першим

заступником MiHicTpa з питань

ивноТ федерацiТ вiдповizlно до
вiд 18.07.2014 J\Ъ 2з85, в особi
ильовича, який дiе на пiдставi

цiТ Украiни 03.12.2018,

серпня 20|5 року Ns 573 ''Про
HlcTepcTBoM молодi та спорry
lлiмпiйських та неолiмпiй.r*"*
них заходiв та внесення змiн до
я 2009 р. Nч695 i вiд 29 лютого
MiHicTepcTBa молодi та спорту
затвердження Положення про

забезпечення ix учасникiв'',
Тни 0З березня 20l8 року

Дirткову угоду N 8 оо !оговору
рOведення eKcпepIrMeHTy щодо

заходlв з легкоi атлетики про

0 викласти в новiй редакцii:

Iгнувань iз загального фонду
рограмою''Розвиток фiзичноТ

орту", КЕКВ 2282 на рахунок
вноТ казначейськоi служби

анових обсягiв бюдже.гних
iлом бюджетних коштiв на



"2.2.10. На органiзацiю та гrроведення

Ifl:,y:l"ого плану використовуе власнi ко10 вiдсоткiв вiд суми, ,*"u"."#;';. Ъ:iнасryпнi роки суми використання власних l

3. I]я угода.. складена при повному pтермiнологii украiЪською *ouo, у двох автеоднакову юридичну еилу,- по одному для ко)I

угодами до !оговору.''

2. Iншi положення !оговору залишаютьс

моменту iT пiдписання Сторонами та скрiплен

4. Реквiзити cTopiH:

MiHicTepcTBo молодi
та спорту Украiни

0160l, м. КиiЪ, вул. Еспл анадна,42
Код СДРПоУ з8б4988l
р/р З52l40030866З3 в ДКСУмФо 820172
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лександр ЯРЕМА

портивних заходiв, внесених доти, зокрема на 2020 piK не менше
цього !оговору, вiдповiдно на

в оформлюються додатковими

без змiн.

,yMiHHi Сторонами iT умов та
тичних примiрниках, якi мають
rоi iз CTopiH i набирас 

""nro.ri ,я печатками CTopiH.

с,ька спi.ltка
"Лег атлетики Украiни''
г

01 б0l,
Код €
р/р З5
]\,{Фо
plp 2 70000208б4
в ПАТ Укрсоцбанк)) в м. Кисвi
N4Фо /-J

ихайло IVlЕДВЕlIЬ

З008509l589 в {КСУ в м. Кисвi
20172


