МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від ____________ 20__р.

Київ

№ __________

Про виплату грошових винагород
спортсменам – чемпіонам та призерам
ХVІ літніх Паралімпійських ігор 2020
року в м. Токіо (Японія) з плавання
серед осіб з інвалідністю, тренерам та
іншим працівникам національної збірної
команди України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р.
№ 367 «Деякі питання заохочення спортсменів з видів спорту осіб з
інвалідністю України – чемпіонів, призерів Паралімпійських і Дефлімпійських
ігор та їх тренерів і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. № 704», за результатами виступу національної збірної
команди України з плавання серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату,
порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку у ХVІ літніх
Паралімпійських іграх 2020 року, змагання з яких відбулися
з 25 серпня по 05 вересня 2021 року в м. Токіо (Японія), листа Українського
центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»
від 10.09.2021 № 1786, витягів з протоколів засідань виконавчих комітетів
Української спортивної федерації інвалідів з вадами розумового і фізичного
розвитку (від 08.09.2021 № 4), Української федерації спорту інвалідів з
ураженнями опорно-рухового апарату (від 09.09.2021 № 159), Спортивної
федерації незрячих України (від 09.09.2021 № 5)
НАКАЗУЮ:
1. Виплатити спортсменам – чемпіонам та призерам ХVІ літніх
Паралімпійських ігор 2020 року в м. Токіо (Японія) з плавання серед осіб з
ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і
фізичного розвитку, тренерам та іншим працівникам національної збірної
команди України, які брали безпосередню участь у підготовці спортсменів до
змагань, грошові винагороди на загальну суму 8 030 000 (вісім мільйонів
тридцять тисяч) доларів США згідно з додатком.
2. Українському центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю
«Інваспорт» здійснити виплату грошових винагород у гривнях за офіційним
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курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на
дату прийняття організаторами відповідних Паралімпійських ігор рішення
щодо результатів змагань, за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених за КПКВК 3401120, КЕКВ 2730.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр молоді та спорту

Вадим ГУТЦАЙТ

