МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від ____________ 20__р.

Київ

№ __________

Про проведення Всеукраїнських
тренінгів для представників, які
працюють у молодіжних та дитячих
громадських організаціях, з метою
підвищення їх компетентностей у
роботі з молоддю, 3 заходи
Відповідно до підпункту 2 пункту 7 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), та підпункту 1.1.12 пункту 1.1 Календарного плану
заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді на 2021 рік,
затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 30.07.2021 № 2732 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Департаменту молодіжної політики спільно з державною установою
«Всеукраїнський молодіжний центр» забезпечити організацію та проведення
з 10 жовтня по 27 жовтня 2021 року Всеукраїнських тренінгів для представників,
які працюють у молодіжних та дитячих громадських організаціях, з метою
підвищення їх компетентностей у роботі з молоддю, 3 заходи.
2. Департаменту економіки та фінансів виділити асигнування
на організацію та проведення зазначеного заходу із загального фонду
Державного бюджету України державній установі «Всеукраїнський молодіжний
центр» (код ЄДРПОУ 42948109) на рахунок, відкритий в органах Державної
казначейської служби України, в сумі 284 649 (двісті вісімдесят чотири тисячі
шістсот сорок дев’ять) грн 00 коп. за КПКВК 3401070, КЕКВ 2210, 2240 згідно
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із затвердженими положенням про проведення заходу та кошторисом витрат
(додаються).
3. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання державною
установою «Всеукраїнський молодіжний центр» до відповідних структурних
підрозділів Міністерства молоді та спорту України фінансового та творчого
звітів у 15-денний термін після проведення заходу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра
молоді та спорту України

Марина ПОПАТЕНКО

