
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Н А К А З 

Від 11 листопада 2022 р. Київ № 272/1 

Про проведення чемпіонату України 
з баскетболу серед чоловічих команд 
(суперліга, 3 тур, 27 гра) - I I I 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(зі змінами), 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 СОУГО-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 (СОУШ-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 
XXXII чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 
2022/2023 рр. 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд 

(суперліга, 3 тур , 27 гра) - III ранг (далі - спортивний захід) 23 листопада 
2022 року, замість раніше запланованої 25 листопада 2022 р. в м. Дніпрі. 



2. Затвердити: 
2.1. Кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 27 800 ,00 (двадцять сім 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 - Любимов Олег 
Валерійович. 

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 КІЖВК 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 Володимир ДРАБІКОВСЬКИИ 



Додаток 1 
до наказу ФБУ 

від М1 Глнстопала 2022 р. № 272/1 

ЗАТВЕРДЖУЮ Кошторис у сумі 27 800,00 (двадцять сім тисяч вісімсот) гра 

Кошторис витрат спортивного заходу X» 272/1 
Назва заходу 
Місце проведення 

Чемпіонат України з баскетболу серед чоловіки команд (суперліга, 3 тур, 27 гра) - Ш ранг Назва заходу 
Місце проведення м. Дніпро | 
Час проведення заходу поч. 23.11.2022 кін. 23.11.2022 Усьогоднів 1 

ОСНОВНІ ДАНІ 
1. Загальна кількість учасників За кошторисом 

(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших 

40 осіб (спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших 

24 осіб у т.ч. іногородніх осіб 
(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 

а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших 

4 осіб у т.ч. іногородніх осіб 

(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших 

12 осіб у т.ч. іногородніх осіб 

(спортсменів, тренерів, суддів тощо) 
а) спортсменів 
б) тренерів 
в) суддів 
г) інших осіб 

2. Усього людино-днів участі в заході 40 людино-днів | 
ВИТРАТИ 

№з/п Назва статті витрат КЕКВ 
3282 

ПЛАН 

№з/п Назва статті витрат КЕКВ 
3282 

Кількість 
оскУоднниць/лпрів 

тощо 
Кількість днів/та/км 

ТОЩО 

Варгісп>за 
год/день/л/км/ 

одиницю 
тощо 

За кошторисом, гри 
№з/п Назва статті витрат КЕКВ 

3282 
Кількість 

оскУоднниць/лпрів 
тощо 

Кількість днів/та/км 
ТОЩО 

Варгісп>за 
год/день/л/км/ 

одиницю 
тощо 

сума витрат, усього 
утому числі: №з/п Назва статті витрат КЕКВ 

3282 
Кількість 

оскУоднниць/лпрів 
тощо 

Кількість днів/та/км 
ТОЩО 

Варгісп>за 
год/день/л/км/ 

одиницю 
тощо 

сума витрат, усього за рахунок о{ хздшатора зарахуйся; 
відраджаюч 
ої сторони* 

за рахунок 
інших 

джерел' 

№з/п Назва статті витрат КЕКВ 
3282 

Кількість 
оскУоднниць/лпрів 

тощо 
Кількість днів/та/км 

ТОЩО 

Варгісп>за 
год/день/л/км/ 

одиницю 
тощо 

сума витрат, усього Безготівковий 
рохмюк 

Корпоративний 
рахунок 

зарахуйся; 
відраджаюч 
ої сторони* 

за рахунок 
інших 

джерел' 
І 2 3 4 5 6 7 8 11 

І » Пройд 1ШШ І Я » £ 

* 

3 І ібілигчспия ілр і)ьаиіівм Н М Н Н М 

4 Придбані»! лікарських засобів тя внроііш меди шого 
ПЦІПІІЯЧСІІІІВ 

ч 
Орспін приміщень иб скіш снаряд ( ш плата чя 
міри стенання НИМИ) нсобхиннх Г<ІН провезений 

І Ш 1 
н 1І11Й1| 

щШшІШш 
10 000 00 ЮОШІ.ОО 

використання споривної споруди для проведення 
спортивного заходу 

1 1000000 10000,00 1000000 

6 Иос.1) ги» нов'їлли з ш іготоикою'оС і иитуваїшич 
МІСЦЬ НрОІІСДЄ1ІІіІ1 СІІОрІИВІІНХ. злод 0 

І ш К І •НИМ •НННН • И и і 

7 

Он ї л а грлісіїоріїїих нос.т>і точ> числі орем ія 
•іьточоокіш швидкої меди то ї юпочоїи інших 
тршспортині іасобш) під ч<іс проне-ісиїїв 

і 

І І І І І І І и • Н ІІІІІІІі 
ІІІІІІІШиІ • щ щШщ^щШ 

8 Я Ш 
8 

Оренд.» облатаній орі ісхнікн (чи її їді а за 
користі виннії ними), в н і р л и ііа"ї\ обс і)і овівання і 
с с и . » 

• г ІІ111111ІЯ •••••І 17&ІІ0 0Ц Г І О Н оо 
забезпечення функціонування системи суддівських 
відеоповторів 

1 1 17800 00 17800 00 

9 ІІріпОлжи ня.іьно маспьіьинх матеріалів їли 
ш I I 

НЦНв 1ІІ111111ІІ1111В 11 
Ш Он міа посли ІВ'яік} (иоштаиіш І С К Ф І І І І И Н , 

II 111 р іфшої іиісрпог ІОІІЮ) ШйШі н н н • - -

ШШ (>п.і I11 по ш П іфічпиі тл 111 форм Ш....ПІІ мис » . 

12 Нрнлбаїшії мгюціїїннх прсдчіїїв, макріалів, 
іннгнілріо іля ябслісчення принеюння 
ні Л Ш І І них і полів 

ІЗ 11р ідС шил її лі ори і ноі атрибутики \мс і ч и ї , 
-ІКИ.І0МИ1, і рянот, і^Окні, принв, цінних по іарунків, 
іншої Н1І оро інш п рибVI икн) 

тая Інші витр <тн тч посліги (ролннфрівдіи) ШШШШШ 

/ 
ІЧпоч, . кошториси 1 1 1 27 МІО.ШІ Ч Н і І І І 27/$60,00 ^ ' 2 7 800,00 

Головна бухгалтерка - директорка департаменту фінансів 

Директор департаменту організації та проведення змагань (матеріально-відповідальна особа ) 

Провідний спеціаліст департаменту організаці та проведення змагань 

Наталя ТЕЛИХ 

Олександр ГАВРИЛОВ 

Христина ЛЯХУ 


