
 

 
 

Громадська організація 

"Федерація України зі стрибків у воду" 
    

НАКАЗ  
 

12.04.2019                               м. Київ                                      №  19 

 

 

Про проведення чемпіонату України 

 зі стрибків у воду серед вікової групи "Е" 

 

 

 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 03 по 05 травня 2019 року в м. Харкові на спортивній базі    

КЗ МК ДЮСШ з водних видів спорту ім. Я. Клочкової чемпіонат України зі 

стрибків у воду серед вікової групи "Е". 

2. Затвердити головним суддею змагань Пашнєву О. В. та суддівську 

колегію чемпіонату України зі стрибків у воду серед вікової групи "Е" у складі 

26 осіб, що додається. 

Дозволити, у разі необхідності, головному судді змагань вносити зміни 

до складу суддівської колегії із складу запасних, передбаченого цим наказом. 

Визначити головного суддю змагань відповідальним за виконання вимог 

заходів безпеки під час проведення змагань, згідно з наказом Держкомспорту 

України від 19.02.2004 № 496 "Про відповідальність тренерів та спортсменів за 

виконання заходів безпеки під час проведення навчально-тренувальних зборів 

та змагань". 

3. Створити робочу комісію з контролю за підготовкою спортивних 

споруд та забезпечення безпеки під час проведення змагання, що утворюється 

з головного судді, представника структурного підрозділу з питань фізичної 
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культури та спорту Харківської облдержадміністрації та представника                    

Харківської обласної федерації стрибків у воду. 

4. Визначити начальника штатної команди національної збірної 

команди України зі стрибків у воду Рудик Алісу Олегівну матеріально та 

фінансово відповідальним. 

5. Визначити, що організаційне забезпечення чемпіонату України зі 

стрибків у воду серед вікової групи "Е" здійснюють ГО "Федерація України зі 

стрибків у воду" і ГО " Харківська обласна федерація стрибків у воду ". 

6. Затвердити кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів 

державного бюджету, передбачених Федерації на зазначені цілі у сумі 

72 776 (сімдесят дві тисячі сімсот сімдесят шість) грн, що додається. 

7. Головному бухгалтеру Федерації (Ганза С. В.) сплатити видатки та 

компенсувати витрати згідно із затвердженим кошторисом витрат спортивного 

заходу.  

Кошти у сумі 16 154 (шістнадцять тисяч сто п'ятдесят чотири) грн 

видати готівкою начальнику штатної команди національної збірної команди 

України зі стрибків у воду Рудик А. І., визначеній матеріально та фінансово 

відповідальною особою.  

8. 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. 

9. 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 письмовий звіт про 

проведення заходу до Федерації, фінансовий звіт про витрати до бухгалтерії 

Федерації у порядку та строки, визначені законодавством. 

10. Витрати провести за рахунок асигнувань із загального фонду 

державного бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів 

Федерації за КПКВК 3401220, КЕКВ 2282. 

11. 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 

до наказу ГО "Федерація України  

зі стрибків у воду" 

 

12.04.2019  №  19 

 

 

СКЛАД 

суддівської колегії чемпіонату України зі стрибків у воду 

серед вікової групи "Е" з 03 по 05 травня  2019 року, м. Харків 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Посада Суддівська 

категорія 

Територіально-

адміністративна 

одиниця 

1 2 3 4 5 

Основний склад: 

1.  
Пашнєва Оксана 

Вікторівна 

Головний 

суддя 
Національна Харківська обл. 

2.  Троян Ксенія Віталіївна 
Головний 

секретар 
І Харківська обл. 

3.  
Лісніченко Нелля 

Прокопівна 

Заступник гол. судді з 

медичного забезпечення 
Харківська обл. 

4.  
Пацеріна Олена 

Володимирівна 
Суддя Міжнародна 

Дніпропетровська 

обл. 

5.  
Білозьорова Ольга 

Володимирівна 

Суддя Національна Дніпропетровська 

обл. 

6.  
Горілий Микола 

Анатолійович 

Суддя І Запорізька обл. 

7.  Євонін Данило Вадимович Суддя І Луганська обл. 

8.  Кавійчик Уляна Ігорівна Суддя І Львівська обл. 

9.  
Фумільова Людмила 

Вікторівна 

Суддя І Миколаївська 

обл. 

10.  
Барньова Оксана 

Євгеніївна 

Суддя Національна м. Київ 

11.  Орехов Ілля Геннадійович Суддя І м. Київ 

12.  
Воронов Володимир 

Сергійович 
Суддя Національна Харківська обл. 

13.  
Андрієвська Наталія 

Леонідівна 
Суддя Національна Харківська обл. 

14.  
Толчанова Тетяна 

Віталіївна 
Суддя Національна Харківська обл. 

15.  Дьоміна Нонна Василівна Суддя І Харківська обл. 
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16.  
Челомбітько Алла 

Михайлівна 
Суддя І Харківська обл. 

17.  
Карацупа Євген 

Вікторович 
Суддя І Харківська обл. 

18.  
Шевчук Анастасія 

Володимирівна 
Суддя ІІ Харківська обл. 

19.  Колеснік Марія Іванівна Суддя ІІ Харківська обл. 

20.  
Колеснік Олександра 

Іванівна 
Суддя ІІ Харківська обл. 

21.  
Ольховська Анжела 

Олександрівна 
Суддя ІІ Харківська обл. 

22.  
Ковтуненко Світлана 

Лук’янівна 
Суддя ІІ Харківська обл. 

23.  
Синиця Єкатерина 

Миколаївна 
Суддя ІІ Харківська обл. 

24.  
Горенко Данило 

Вікторович 
Суддя ІІ Харківська обл. 

25.  
Левченко Віталій 

Анатолійович 
Суддя ІІ Харківська обл. 

26.  
Шишуліна Ніна 

Олександрівна 

Суддя з медичного 

забезпечення 
Харківська обл. 

Запасні: 

1.  Чапленко Аліна Юріївна Суддя І Запорізька обл. 

2.  Адамчук Дмитро 

Васильович 
Суддя І Львівська обл. 

 

Голова колегії суддів  

ГО "Федерація України зі стрибків у воду"    А. ГОЛОВАНЬ 

 

        

Старший тренер штатної команди  

національної збірної команди України  

зі стрибків у воду        М. СОЛОМОНЮК 

 

 


