
ФБУ 
ФЕДЕРАЦІЯ 

БАСКЕТБОЛУ 
УКРАЇНИ 

Н А К А З 

Від 01 грудня 2022 р. Київ № 296 

Про проведення чемпіонату України 
з баскетболу серед жіночих команд 
(суперліга, 3 тур, 6 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(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 (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 (СОУГО-19), регламенту проведення 
XXXII чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 
2022/2023 рр. 

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

(суперліга, 3 тур , 6 гра) - III ранг (далі - спортивний захід) 15 грудня 2022 
року в м. Рівне. 



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

державного бюджету у сумі 12 400,00(дванадцять тисяч чотириста) 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 -Ліщука: Сергія 
Володимировича. 

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 ~ 
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 Володимир ДРАБІКОВСЬ КИИ 



Додаток 1 
до наказу ФБУ 
від "01 "грудня 2022 р. № 296 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Кошторис у суміД2 400,00 (дванадцять тисяч чотириста ) грн 

ірФБУ 

Володимир ДРАБПСОВСЬКИЙ 

Кошторис витрат спортивного заходу № 296 
Назва заходу 
Місце проведення 

Чемпіонат України з баскетболу серед жіночих команд (суперліга, 3 тур, 6 гра) - Ш ранг Назва заходу 
Місце проведення м. Рівне | 
Час проведення заходу поч. 15.12.2022 кін. - 15.12.2022 Усього днів 1 

ОСНОВШ 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 учасгі в заході 40 людино-днів І 
В И Т Р А Т И 

Мл/п Назва етапі втрат КЕКВ 
2282 

ПЛАН 

Мл/п Назва етапі втрат КЕКВ 
2282 

Кількість 
осіб/одиниць/літрів 

тощо 
Кількість днів/год/км 

тощо 

Вартість за 
«.(«пі/ІІ^ІІ 

о.'іиггиіуо 

За когторисом, грн 
Мл/п Назва етапі втрат КЕКВ 

2282 
Кількість 

осіб/одиниць/літрів 
тощо 

Кількість днів/год/км 
тощо 

Вартість за 
«.(«пі/ІІ^ІІ 

о.'іиггиіуо сума витрат, усього 
у тому числі: Мл/п Назва етапі втрат КЕКВ 

2282 
Кількість 

осіб/одиниць/літрів 
тощо 

Кількість днів/год/км 
тощо 

Вартість за 
«.(«пі/ІІ^ІІ 

о.'іиггиіуо сума витрат, усього за рахмиж орі ам: іагора за рахунок 
відряджаюч 
ої сторони* 

за рахунок 

джерел* 

Мл/п Назва етапі втрат КЕКВ 
2282 

Кількість 
осіб/одиниць/літрів 

тощо 
Кількість днів/год/км 

тощо 

Вартість за 
«.(«пі/ІІ^ІІ 

о.'іиггиіуо сума витрат, усього Кеіготівкопий 
рахунок 

Корпора гиииий 
за рахунок 

відряджаюч 
ої сторони* 

за рахунок 

джерел* 
2 5 6 7 - 9 10 І 11 ! 

1 [ Ірпіи 

2 Н|ІОЖИК.ІІІІІІ! 

Д Іяої ' інсюїши харчунишімч 

4 ]||1НЛІЇЯ1ІІМІ.ІІКЯріЬКНХ МИЙНІЇ ТА ІІИрОПШ ЧС.ІНЧІІОІ II {§І!МР 4 
1І|>М-»НЯЧГІІІІ»І {§І!МР 

5 
Орем И приміщень. «(Г'ьггік. пііф).і (• .іаіа м 
к<>|ііістміаіши ннчи), ііеомлілннх ьін пропиленим 
піортпілпії іа\<мш 

1400,00 2400,00 

використання сиоривної споруди для проведення 
спортивного заходу 

800,00 2400,00 2400.00 

6 М ОІ . . І%ІН. і ю к ' и м ш і ні ингонь-оіо.ім1 І І І І І І І ? І М І І І І Я Ч 

чіснь ііропс.існіін споріннних ліхоїін 

ОІІ.'ІЛ • и іраппіорі ї їнх І І ' ) ( Л \ І (\ т ч у числі оренда 
апгочобіліи ііпіи.ік'пїчсличіїої.іоиачоїи, іншні 
тряисіїоріїїнх т-пбіп) ні і час проие.ісіінн 
сплріикннх іахіміи 

ВИрі 

К 
Орси,іи О І ) . І Н Д І І Л І І І « М . прггехлікн (чи І І . Ш А ІЛ 

кормі іупаїїни ннчи), ннгрнін н» ї ї обг.і>юи>ианнн і 
СКГІ1.1\ЗІ 1ЯІІІЮ 

1(1 ШШ.ІІО 10 000,00 : 

Трансляція матчів 10000,00 10000,00 10000,00 

9 Придбання ім.іьно-чипп.іііііит ч:< іі/рілліп ,4 їй 
нропг.іеііни сіміріняинт іа\илін 

Ш Ш Ш Ш Я Я шшл ,0 Оіі.шти послу і ш'ніку (пішіпшии. имефонніїн. 
хс.іі'г рафннб. мпсрпеї пипо) 

Ш Ш Ш Ш Я Я шшл 
11 Оп. іим 110.1І1 рафічннх іЛ іііфорчаїїїишіх нис.ім 

12 
ІірилСліїни чя.иіцшннх иредчсііп. чпіерм.іім. 
ііінсіїїаріо х і н забезпеченим пропиленпн 
енмрінвіпіх ІН10.І1П 

13 
Нрилпаїшн її лі ори.іжуна.іьної аірнб} інки (чс.іл.ки. 

іншої Н І І І про,пші а грш'уїкігн) 

14 (ІІІІІІ ПІПрМ 1II 1» ІШС.ПІ Н (рЧНІІІіфрМІЯІН) 

І ' амч їй коїиюрнсоч: 12 400,00 12 100,00 
12Ц&0.00 12(100,00 

Головна бухгалтерка - директорка департаменту фінансів 

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

Провідна спеціалістка департаменту організаці та проведення змагань 

Наталя ТЕЛИХ 

Олександр ГАВРИЛОВ 

Христина ЛЯХУ 


