
 

 

Громадська організація 

"Федерація України зі стрибків у воду" 
    

НАКАЗ  
 

12.03.2019                              м. Київ                                    № 12 
 

Про внесення змін до наказу 

Федерації від 12.02.2019 № 6 
 

Відповідно до доповідної записки старшого тренера штатної команди 

національної збірної команди України зі стрибків у воду Целютіна І. Є. від 

11.03.2019, н а к а з у ю : 
 

1. Внести до наказу Федерації від 12.02.2019 № 6 "Про участь офіційної 

делегації національної збірної команди України зі стрибків у воду у турнірі 

світової серії" такі зміни: 

1) пункти 8 та 9 викласти у такій редакції: 

"8. Затвердити кошториси витрат спортивного заходу за рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 196 038 (сто дев'яносто шість тисяч 

тридцять вісім) грн та у сумі 3 950 (три тисячі дев'ятсот п'ятдесят) 

доларів США (відповідно додаток 2, додаток 3). 

9. Головному бухгалтеру Федерації Ганзі С. В. сплатити видатки та 

компенсувати витрати згідно із затвердженими кошторисами витрат 

спортивного заходу. 

Кошти у сумі 185 530 (сто вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот тридцять) грн та 

у сумі 3 950 (три тисячі девят'сот п'ятдесят) доларів США видати готівкою 

старшому тренеру штатної команди національної збірної команди України зі 

стрибків у воду Целютіну Іллі Євгеновичу, визначеному матеріально та 

фінансово відповідальною особою." 

2) додатки 2, 3 викласти у новій редакції, що додаються. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Виконавчий директор        Н. УМАНЕЦЬ 
 



 

Виконавчому директору 

ГО "Федерація України  

зі стрибків у воду" 

 

Уманець Н. Д. 

 

 

 

Доповідна записка 

 

ВІД: старшого тренера штатної команди національної збірної команди України 

зі стрибків у воду 

 

СТОСОВНО: внесення змін до наказу Федерації від 12.02.2019 № 6 "Про 

участь офіційної делегації національної збірної команди України зі стрибків у 

воду у турнірі світової серії". 

 

СУТЬ ПИТАННЯ: Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України на 2019 рік, затвердженого наказом 

Мінмолодьспорту від 27.12.2018 № 5790, з 25 лютого по 04 березня 2019 року 

у м. Сагаміхара (Японія) офіційна делегація національної збірної команди 

України зі стрибків у воду брала участь у турнірі світової серії. 

 Відповідно до умов проведення змагань організатором передбачена 

оплата за розміщення у японських йенах. У кошторисі витрат на проведення 

заходу витрати на проживання були розраховані у перерахунку на долари 

США.  

У зв'язку з тим, що курс валют змінився, коштів, запланованих на 

покриття витрат на розміщення офіційної делегації, виявилось недостатньо.  

 

ПРОПОЗИЦІЇ: прошу дозволу внести зміни до кошторису № 6 наказу 

Федерації від 12.02.2019 № 6 та покрити видатки на відрядження у сумі 

3 950 (три тисячі девят'сот п'ятдесят) доларів США за проживання. 

 

 

11.03.2019                     І. ЦЕЛЮТІН 

 


