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Про проведення чемпіонату України
з баскетболу серед чоловічих команд
(суперліга, 14 тур , 145 гра) - III ранг
Відповідно до Порядку проведення експерименту щодо залучення
Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з
окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015
№ 573, договору про проведення експерименту щодо залучення
Міністерством молоді та спорту України національної спортивної федерації
до організації і проведення спортивних заходів з баскетболу від 24.01.2017 №
4/17/17, Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів України на 2022 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від
21.12.2021 № 4897, постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020
р. № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України
гострої
респіраторної
хвороби
СОУШ-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами), постанов Головного державного
санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 "Про затвердження
протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)" та від
21.05.2020 № 22 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів в готелях на період карантину у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19), регламенту проведення
XXXI чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд сезону
2021/2022 рр.
НАКАЗУЮ:
1. Провести чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд
(суперліга, 14 тур , 145 гра) - III ранг (далі - спортивний захід) 20 січня 2022
року в м. Миколаїв .

2. Затвердити:
2.1. Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів
державного бюджету у сумі 17 800 (сімнадцять тисяч вісімсот) грн.
(додаток 1).
3. Визначити:
3.1. Матеріально та фінансово відповідальним за проведення
спортивного заходу, а також за підготовку проектів договорів про закупівлю
товарів, робіт і послуг у строки, визначені законодавством - директора
департаменту організації та проведення змагань Гаврилова Олександра
Юрійовича.
3.2. Відповідальним за організацію та проведення заходу - Бойко
Романа Юрійовича.
3.3. Відповідальним за дотриманням учасниками спортивного заходу
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів - Гладира Віктора
В олодимировича.
4. Департаменту фінансів сплатити видатки та компенсувати витрати на
проведення спортивного заходу згідно із затвердженим кошторисом витрат
спортивного заходу.
Витрати провести за рахунок асигнувань із загального фонду
державного бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів з
олімпійських видів спорту КПКВК 3401220, КЕКВ 2282.
5. Матеріально та фінансово відповідальній особі Гаврилову О.Ю.
забезпечити контроль за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених
кошторисом витрат спортивного заходу, а також подати звіти про витрати до
департаменту фінансів у порядку та строки, визначені законодавством.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний секретар
Федерації баскетболу України
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