
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про внесення змін до наказу
Мінмолодьспорту від 25.01.2019 № 398

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних України в 
міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський 
олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 239, 
листа Управління "Укрспортзабезпечення" від 11.04.2019 № 01-1179/19          
(вх. № 6746/7.1-19 від 11.04.2019) та листа Федерації легкої атлетики України 
від 10.04.2019 № 04-312 (вх. № 6606/11.1-19 від 10.04.2019) н а к а з у ю:

1. Внести до наказу Міністерства молоді та спорту України від 
25.01.2019 № 398 "Про придбання спортивного одягу, взуття та аксесуарів 
загального і спеціального призначення, малоцінних предметів та інвентарю, 
матеріалів спортивного призначення, спортивного інвентарю індивідуального 
користування, спортивного обладнання та інвентарю довгострокового 
використання для забезпечення підготовки та участі національної збірної 
команди України у ІІ Європейських іграх 2019 року  в м. Мінськ (Республіка 
Білорусь)" такі зміни:

1) пункт 3 наказу викласти у такій редакції:

"3. Управлінню "Укрспортзабезпечення" підготувати тендерну 
документацію, розпочати в установленому законодавством порядку процедуру 
закупівлі за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 
3401320, протягом 20 робочих днів з дня отримання від департаменту 
олімпійського спорту інформації, необхідної для підготовки технічного 
завдання щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предметів 
закупівлі.";

2) у перелік спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і 
спеціального призначення для забезпечення підготовки та участі національної 
збірної команди України у ІІ Європейських іграх 2019 року в м. Мінськ 
(Республіка Білорусь), затверджений цим наказом, внести такі зміни: 



2

у розділі 12 "ЛЕГКА АТЛЕТИКА (21 ос.)":

пункт 6 викласти у такій редакції:
"
6 Шкарпетки пара 21 350 7 350

";
доповнити пунктами 7-8 такого змісту:

"
7 Шкарпетки компресійні пара 21 950 19 950

8 Тайси легкоатлетичні шт. 21 2 700 56 700

";
позицію:

"
ВСЬОГО 210 357 000

"
викласти у такій редакції:

"
ВСЬОГО 252 357 000

".
У зв'язку з цим позицію:

"
ВСЬОГО 1 542 4 620 835

"
викласти у такій редакції:

"
ВСЬОГО 1 584 4 620 835

".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних 
обов'язків.

Міністр молоді та спорту України      І. ЖДАНОВ
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