
Додаткова угода ЛЬ 8

до.Щоговору вiд 24 сiчня 20|7 року NЪ 5/17117

про проведення експерименту щодо залучення MirricTepcTBoм мОлОДi

та спорту Украiни нацiональноТ спортивноI федерацiТ до органiзацii
та проведення спортивних заходiв зi стрибкiв у воду

м. Itиiв 8s-л._д_Oл9

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

заступника MiHicTpa молодi та спорту УкраТни Яреми Олександра ЙоСипОВИЧа,

який дiе на пiдставi наказу MiHicTepcTBa молодi та спортУ УКраТНИ

вiд 30 червня 2о17 року Ns 2777 "Про розподiл функцiона-пьних обов'я:зкiв та

повноважень Mixc першим заступником MiHicTpa, заступниками MiHicTpa та

заступником MiHicTpa з питань свропейськоi iнтеграцii" (зi змiнами),
та громадська органiзацiя "Федерацiя УкраТни зi стрибкiв у волу" t|Далi -

Спортивна фелераuiя), яка мае статус нацiональноi спортивнОi фе;ЦеРаЦii
вiдповiдно до нак€ву [ержавноi служби молодi та спорту Украiни вiд29.|2.2012
N 5262, в особi виконавчоi директорки Уманець Нiни .Щмитрiвни, яка дiе На

пiдставi Статуту, зареестрованого MiHicTepcTBoM юстицiТ УкраIни 01.С)9.2000

за Ns 1494 (в подальшому - Сторони), на виконання постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 05 серпня ?015 року Jф 573 "Про проведення eкcпeplilмeнTy

щодо з€Lлучення MiHicTepcTBoM молодi та спорту нацiональних сПорIиВНИХ

федерацiй з окремих олiмпiйських та неолiмпiйських видiв спорту до органiзацii
i проведення спортивних заходiЪ та внесення змiн до постанов Кrrбiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 8 липня 2009 р. JФ695 i вiд 29 лютого 201.2 р. Jtfs 152"

(зi змiнами), .враховуючи наказ MiHicTepcTBa молодi та- спорту }'краiни
вiд 09 лютого 2018 року Ns б17 "Про затвердження Полох<qння про порядок
органiзацii i проведення офiцiйних спортивних змагань i нав'lальнО-

тренув€Lльних зборiв та порядок матерiального забезпечення iх УЧас,никiв",
зареестрований в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0З березня 201ti року
за Jф 264lЗ|7Iб (зi змiнами), уклали мiж собою додаткову угоду Ns 8 до Щсlговору
вtд24 сiчня 2017 року Ns 5/17 l|7 лро проведення експерименту щодо залучення
MiHicTepcTBoM молодi та спорту УкраТни нацiональноТ спортивноi федерацii до
органiзацii i проведення спортивних заходiв зi стрибкiв у воду (далi - .|[оговiр)
про таке.

1. Сторони домовились пункти2.1.3 та 2.2.|0 викласти в новiй редакцii:

'2.|.3. Забезпечус видiлення вiдкритих асигнувань iз загального фоrду
Щержавного бюджету Украiни за бюджетною програмою "Розвиток фiзичНОi
культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту", КЕКВ 2282 На РаХУНОК
СпортивноТ федерачii, вiдкритий в органах .Щ,ержавноТ казначеЙськоi слУЖбИ

УкраТни вiдповiдно до помiсячного розподiлу планових обсягiв бюДЖетНих

асигнувань у розмiрах, Що визначенi розподiлом бюджетних kotпTiB на

вiдповiдний piK та оформлюються додатковими угодами до ЩоговорУ, :3ОКРеМа

на2020 piK у cyMi 35 |94r6 тис. грн.";
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"2.2.|0. На органiзацiю та проведення спортивних заходiв, внесених до
Кагrендарного плану використовус власнi кошти, зокрема на 2020 piK не менше
10 вiдсоткiв вiд суми, зЕвначеноТ у п, 2.|.3. цього Щоговору, вiдповiдно на
насryпнi роки суми використання власних коштiв оформлюtоться додатковими

угодами до Договору."

2. Iншi положення.Щоговору залишаIоться без змiн.

З. Ця угода складена при повному розумiннi Сторонами if умов та
термiнологii украiнською мовою у двох автентичних примiрниках, яlкi мають
однакову юридичну сил}, - по одному для кожноТ iз CTopiH i набирае чlинностi з

моменту iT пiдписання Сторонами та скрiплення печатками CTopiH.

4. Реквiзити cTopiH:

MiHicTepcTBo молодi
та спорту Украiни

01б01, м. КиТв, вул. Еспланадfuа,42
Код еДРПОУ 3864988l
plp 352140030866З3 в ДКСУ i,

мФо 820172 
. i

lHlcTpa

ндр ЯРЕМА

Громадська органiзацiя
"Федерацiя УкраТни зi стрибкiв у
вОДУ"

03191, м. КиТв, вул. М. Консва, 8

Код еДРПОУ 25882722
plp З52З9068091693 в УДtС}/
у ГолосiIвському p-Hi в м. Киrэвi
мФо 820172

р/р 260010l06521l0 в ПАТ
<Укрсоцбанк> в м. Киевi
мФо 300023
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