ФБУ
ФЕДЕРАЦІЯ
БАСКЕТБОЛУ
УКРАЇНИ

НАКАЗ
від / /

2022 р.

Київ

№

Про внесення зміни до
наказу ФБУ від 11.02.2022 № 68
Відповідно до доповідної записки директорки
забезпечення діяльності збірних команд Жержерунової Н.О.

департаменту

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до наказу ФБУ від 11.02.2022р. № 68 «Про участь
офіційної делегації національної збірної команди України з баскетболу 3x3 у
міжнародному турнірі до кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу 3x3
(національна збірна, чоловіки) - II ранг» виклавши пункти 2.1, 3.2, 3.4, 4, 8 та
9 у такій редакції:
«2.1 Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів
державного бюджету у сумі 49822 (сорок дев'ять тисяч вісімсот двадцять дві)
грн. (додаток 2).»
«3.2 Матеріально та фінансово відповідальною особою за проведення
спортивного заходу - директора департаменту організації та проведення
змагань Гаврилова Олександра Юрійовича.»
«3.4 Матеріально та фінансово відповідальною особою за отримання
від постачальника та видачу учасникам спортивного заходу засобів
індивідуального захисту - директора департаменту організації та проведення
змагань Гаврилова Олександра Юрійовича.»
«4. Відрядити для участі у спортивному заході з 17 по 20 лютого 2022
року (з урахуванням часу перебування в дорозі) офіційну делегацію
національної збірної команди України з баскетболу 3x3 (національна збірна,
чоловіки) у складі 10 осіб згідно з додатком 1 за маршрутом м. Івано-

Франківськ - м. Белград (Сербія) - м. Нові-Сад (Сербія) - м. Белград (Сербія)
- м. Івано-Франківськ.»
«8. 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.
Кошти у сумі 1952 (одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят два) євро видати
готівкою Гаврилову О.Ю., визначеного матеріально та фінансово
відповідальною особою.»
«9. Матеріально та фінансово відповідальній особі Гаврилову О.Ю.
забезпечити контроль за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених
кошторисом витрат спортивного заходу, а також після закінчення спортивного
заходу подати у порядку та строки, визначені законодавством:
звіт про витрати спортивного заходу, звіт про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт - до департаменту фінансів.»
2. Внести зміни до додатку 2 наказу ФБУ від 11.02.2022р. № 68 «Про
участь офіційної делегації національної збірної команди України з баскетболу
3x3 у міжнародному турнірі до кваліфікації чемпіонату Європи з баскетболу
3x3 (національна збірна, чоловіки) - II ранг», виклавши його у новій редакції,
що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний секретар
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