
 

 

 

 

Державна установа "Управління збірних команд та забезпечення 

спортивних заходів "Укрспортзабезпечення" 

 

НАКАЗ 
 

__________________      Київ                                         № ______  

 

 

 

 

Про фінансове та матеріально-технічне  

забезпечення проведення Кубку України з альпінізму 

(етап, техніка альпінізму), ІІІ ранг  

 

 

 

Відповідно до Положення Державної установи "Управління збірних 

команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 02.12.2020 № 2729, Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України 

на 2021 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 28.12.2020 № 2821 

(зі змінами), наказу Мінмолодьспорту від 02.09.2021 № 3215, Регламенту 

проведення Кубку України з альпінізму (етап, техніка альпінізму), ІІІ ранг, 

затвердженого Мінмолодьспортом 31.08.2021 № 1211/5.3/21, доповідної записки 

провідного тренера штатних команд національних збірних команд України 

з неолімпійських видів спорту Олександра Божка від 14.09.2021 № 2286-2/21 

 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Здійснити фінансове та матеріально-технічне забезпечення проведення 

Кубку України з альпінізму (етап, техніка альпінізму), ІІІ ранг (далі – спортивний 

захід), який проводиться з 25 по 27 вересня 2021 року в м. Одесі. 

 

2. Затвердити кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 21500 (двадцять одна тисяча п’ятсот) гривень 

00 копійок, що додається. 

 

3. Визначити матеріально та фінансово відповідальною особою 

за забезпечення проведення спортивного заходу провідного тренера штатних 

команд національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту 

Божка Олександра Анатолійовича. 

 

4. Відділу матеріально-технічного забезпечення, відділу договірної роботи 

забезпечити підготовку та укладання договорів про закупівлю товарів і послуг, 
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необхідних для забезпечення проведення спортивного заходу, з дотриманням 

вимог законодавства. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності сплатити видатки 

та компенсувати витрати згідно із затвердженим кошторисом витрат 

спортивного заходу. 

Витрати провести за рахунок асигнувань із загального фонду державного 

бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів з неолімпійських 

видів спорту за КПКВК 3401220, КЕКВ 2240. 

 

6. Матеріально та фінансово відповідальній особі Божку Олександру 

Анатолійовичу забезпечити контроль за повнотою та якістю наданих послуг, 

передбачених кошторисом витрат спортивного заходу, а також після закінчення 

спортивного заходу подати фінансовий звіт за кошторисом витрат спортивного 

заходу до кошторисного відділу у порядку та строки, визначені законодавством. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

з питань організації спортивних заходів Голікова Дениса Олеговича 

та провідного тренера штатних команд національних збірних команд України 

з неолімпійських видів спорту Божка Олександра Анатолійовича. 

 

 

Начальник Державної установи  

"Управління збірних команд та  

забезпечення спортивних заходів  

"Укрспортзабезпечення"                                      Сергій КАЧИНСЬКИЙ 
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