
 

 

Громадська організація 

"Федерація України зі стрибків у воду" 
    

НАКАЗ  
 

25.03.2019                              м. Київ                                        № 14 

 

 
Про проведення навчально-тренувального  

збору із спеціальної підготовки національної   

збірної команди України зі стрибків у воду 

до міжнародних змагань (Центр спорту "Ліко") 

 

Відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів України на 2019 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту 

від 27.12.2018 № 5790, на підставі постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 грудня 2016 р. № 1010 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 

України від 29 березня 2012 р. № 152 і від 5 серпня 2015 р. № 573" "Про проведення 

експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних 

спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і 

проведення спортивних заходів", з урахуванням Договору про проведення 

експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту України 

національної спортивної федерації до організації і проведення спортивних заходів зі 

стрибків у воду від 24.01.2017 № 5/17/17, н а к а з у ю : 
 

1. Провести з 01 по 14 квітня 2019 року у м. Києві на базі Центру спорту 

"Ліко" навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки національної збірної 

команди України зі стрибків у воду до міжнародних змагань (Центр спорту "Ліко") 

замість раніше запланованого з 01 по 30 квітня 2019 року. 

2. Затвердити склад учасників навчально-тренувального збору із спеціальної 

підготовки національної збірної команди України зі стрибків у воду до міжнародних 

змагань у кількості 23 осіб (додаток 1). 

3. Відрядити для участі в навчально-тренувальному зборі із спеціальної 

підготовки до міжнародних змагань членів національної збірної команди України зі 

стрибків у воду в кількості 23 осіб, а саме: 

13 осіб – з 01 по 14 квітня 2019 року з місця перебування до м. Києва та 

зворотно;  

4 особи – з 03 по 14 квітня 2019 року з місця проживання до м. Києва та 

зворотно до місця перебування; 

6 осіб – з 09 по 14 квітня 2019 року з місця перебування до м. Києва та 

зворотно . 

Взяти до відома, що витрати на забезпечення участі у заході здійснюються за 

рахунок коштів державного бюджету, передбачених Федерації на зазначені цілі. 

4. Відповідальною за проведення навчально-тренувального збору із 

спеціальної підготовки національної збірної команди України зі стрибків у воду до 
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міжнародних змагань призначити головного тренера штатної команди національної 

збірної команди України зі стрибків у воду Токмачову Тамару Володимирівну, 

визначивши відповідальною за виконання вимог заходів безпеки під час проведення 

навчально-тренувального збору.  

5. Визначити начальника штатної команди національної збірної команди 

України зі стрибків у воду Рудик Алісу Олегівну матеріально та фінансово 

відповідальною. 

6. Токмачовій Т. В. подати письмовий звіт про результати проведення 

навчально-тренувального збору із спеціальної підготовки національної збірної 

команди України зі стрибків у воду до міжнародних змагань до Федерації протягом 

п’яти робочих днів після завершення заходу. 

7. Дозволити, у разі необхідності, відповідальному за проведення цього 

заходу переводити спортсменів до складу учасників навчально-тренувального збору 

з числа запасних, затвердженого цим наказом. 

8. Затвердити кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 249 889 (двісті сорок дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят 

дев'ять) грн, що додається. 

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

компенсувати витрати згідно із затвердженим кошторисом витрат спортивного 

заходу. 

Кошти у сумі 1 440 (одна тисяча чотириста сорок) грн видати готівкою 

начальнику штатної команди національної збірної команди України зі стрибків у 

воду Рудик Алісі Олегівні, визначеній матеріально та фінансово відповідальною 

особою. 

Кошти на харчування перерахувати на власні платіжні картки, згідно із 

кошторисом витрат спортивного заходу. 

10. Головному бухгалтеру Федерації Ганзі С. В. забезпечити підготовку 

проектів договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг у строки, визначені 

законодавством та забезпечити розміщення звітів про укладені договори, необхідних 

для забезпечення заходу, використовуючи систему електронних закупівель. 

11. Матеріально та фінансово відповідальній особі начальнику штатної 

команди національної збірної команди України зі стрибків у воду Рудик А. О. 

забезпечити контроль за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених 

кошторисом витрат спортивного заходу, а також подати фінансовий звіт про витрати 

до бухгалтерії Федерації у порядку та строки, визначені законодавством. 

12. Витрати провести за рахунок асигнувань із загального фонду державного 

бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів Федерації за 

КПКВК 3401220, КЕКВ 2282. 

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

Виконавчий директор ГО "Федерація 

України зі стрибків у воду"                 Н. УМАНЕЦЬ 
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Додаток 1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ГО "Федерація України  

зі стрибків у воду" 

 

25.03.2019   № 14 

 

СКЛАД 

 

учасників навчально-тренувального збору із спеціальної підготовки 

національної збірної команди України зі стрибків у воду 

до міжнародних змагань (Центр спорту "Ліко") 

з 01 по 14 квітня 2019 року, м. Київ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Спортсмен,  

тренер 

Територіально-

адміністративна 

одиниця 

1 2 3 4 

Основний склад з 01 по 14 квітня 2019 року: 

1.  Лискун Софія Валеріївна спортсмен м. Київ 

2.  Люлько Валерія Валеріївна спортсмен Луганська обл. 

3.  Трушин Ілля Сергійович спортсмен Луганська обл. 

4.  Горшковозов Олександр 

Олегович 

спортсмен Луганська обл. 

5.  Колодій Олег Едуардович спортсмен Луганська обл. 

6.  Таценко Влада Володимирівна спортсмен Луганська обл. 

7.  Аванесов Данило Костянтинович спортсмен м. Київ 

8.  Клімко Владислав Віталійович спортсмен м. Київ 

9.  Токмачова Тамара 

Володимирівна 

головний тренер м. Київ 

10.  Целютін Ілля Євгенович старший тренер Луганська обл. 

11.  Афанасьєва Лариса Альбертівна тренер Луганська обл. 

12.  Шиян Віра Трохимівна тренер-лікар Донецька обл. 

13.  Гоман Єгор Олександрович тренер-масажист м. Київ 

Основний склад з 04 по 14 квітня 2019 року: 

14.  Федорова Олена Олегівна спортсмен Миколаївська обл. 

15.  Шелестюк Діана Володимирівна спортсмен Миколаївська обл. 

16.  Гроза Дмитро Олегович спортсмен Миколаївська обл. 

17.  Мар’янко Тетяна Йосипівна тренер Миколаївська обл. 
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1 2 3 4 

Основний склад з 09 по 14 квітня 2019 року: 

18.  Кривопишин Нікіта 

Володимирович 

спортсмен Луганська обл. 

19.  Письменська Анна Сергіївна спортсмен Луганська обл. 

20.  Кесарь Вікторія Юріївна спортсмен Запорізька обл. 

21.  Оліферчик Станіслав Сергійович спортсмен Донецька обл. 

22.  Головань Анатолій Іванович тренер-оператор Донецька обл. 

23.  Іваненко Ольга Сергіївна тренер Луганська обл. 

Запасні: 

1.  Орехов Ілля Геннадійович тренер  м. Київ 

2.  Міхальов Володимир 

Васильович 

тренер по батуту м. Київ 

3.  Парака Ілля Олександрович спортсмен Харківська обл. 

4.  Бокова Юлія Станіславівна тренер-лікар м. Київ 

 

Головний тренер штатної команди 

національної збірної команди України 

зі стрибків у воду  
 

 

 

 

Т. ТОКМАЧОВА 

Старший тренер штатної команди 

національної збірної команди України 

зі стрибків у воду 

 

 

 

 

М. СОЛОМОНЮК 

 
 


