МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від ____________ 20__р.

Київ

№ __________

Про проведення Міжнародної акції,
яка проходить за кордоном, за участі
українських молодіжних делегацій,
з метою обміну досвідом щодо
реалізації молодіжної політики
Відповідно до пункту 9 Завдань і заходів для виконання Державної цільової
соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р.
№ 579, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення заходів державної політики з питань молоді та державної підтримки
молодіжних та дитячих громадських організацій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 березня 2012 р. № 116 (зі змінами),
Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики
у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання,
затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 03 березня 2016 р. № 808,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 березня 2016 р.
за № 453/28583 (зі змінами), підпункту 1.2.21 пункту 1.2 розділу
1 Календарного плану заходів щодо реалізації державної політики з питань
молоді на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 30.07.2021
№ 2732 (зі змінами), та доповідної записки заступника директора департаменту
молодіжної політики – начальника відділу підтримки соціального становлення
молоді Кравченко О. В. від 29.09.2021 № 757/3.2/21
НАКАЗУЮ:
1. Департаменту молодіжної політики забезпечити організацію та
проведення з 6 по 8 жовтня 2021 року в м. Варшаві (Республіка Польща)
Міжнародної акції, яка проходить за кордоном, за участі українських
молодіжних делегацій, з метою обміну досвідом щодо реалізації молодіжної
політики.
2. Департаменту економіки та фінансів забезпечити підготовку
документів, необхідних для виділення асигнувань із загального фонду
Державного бюджету України у сумі 29 841 (двадцять дев’ять тисяч вісімсот
сорок одна) грн 00 коп., а відділу бухгалтерського обліку та звітності сплатити
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видатки за КПКВК 3401070, КЕКВ 2240, згідно із затвердженими положенням
та кошторисом витрат, що додаються.
3. Відповідальною за ведення фінансових розрахунків визначити
головного спеціаліста відділу підтримки соціального становлення молоді
департаменту молодіжної політики Собчук Олену Василівну.
4. Департаменту молодіжної політики забезпечити своєчасне подання
фінансового та творчого звітів у 15-денний термін після проведення заходу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
молоді та спорту України

Марина ПОПАТЕНКО

