
 

 

Громадська організація 

"Федерація України зі стрибків у воду" 
    

НАКАЗ  
 

06.05.2019                              м. Київ                                    № 23 
 

 

Про внесення змін до наказу 

Федерації від 25.02.2019 № 10 
 

Відповідно до доповідної записки начальника штатної команди 

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

від 06.05.2019, н а к а з у ю : 
 

1. Внести до наказу Федерації від 25.02.2019 № 10 "Про проведення 

навчально-тренувального збору у Китаї із спеціальної підготовки національної 

збірної команди України до міжнародних змагань" такі зміни: 

1) пункти 6, 9 та 11 викласти у такій редакції: 

"6. Визначити тренера національної збірної команди України зі 

стрибків у воду Журавльову Ірину Дмитрівну матеріально та фінансово 

відповідальною особою. 

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

проведення навчально-тренувального збору із спеціальної підготовки 

національної збірної команди України зі стрибків у воду до міжнародних 

змагань у сумі 137 258 (сто тридцять сім тисяч двісті п'ятдесят вісім) грн та у 

сумі 5 015 (п'ять тисяч п'ятнадцять) доларів США, згідно із затвердженими 

кошторисами, що додаються. 

Кошти у сумі 114 875 (сто чотирнадцять тисяч вісімсот сімдесят 

п'ять) грн видати готівкою тренеру штатної команди національної збірної 

команди України зі стрибків у воду Журавльовій І. Д., визначеній матеріально 

та фінансово відповідальною особою. 

Відшкодувати кошти на добові витрати в країні перебування відповідно 

до норм, визначених законодавством, членам офіційної делегації національної 

збірної команди України зі стрибків у воду у сумі 5 015 (п'ять тисяч 

п'ятнадцять) доларів США у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день 

розрахунку на рахунки власних платіжних карток. 

11. Матеріально та фінансово відповідальній особі тренеру 

національної збірної команди України зі стрибків у воду Журавльовій І. Д. 

забезпечити контроль за повнотою та якістю наданих послуг, передбачених 

кошторисом витрат спортивного заходу, а також подати письмовий звіт про 

результати участі спортсменів національної збірної команди у навчально-



тренувальному зборі до Федерації та департаменту олімпійського спорту 

Мінмолодьспорту, фінансовий звіт про витрати до бухгалтерії Федерації у 

порядку та строки, визначені законодавством." 

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: начальника штатної команди національної збірної команди України зі 

стрибків у воду 

 

СТОСОВНО: внесення змін до наказу Федерації від 25.02.2019 № 10 "Про 

проведення навчально-тренувального збору у Китаї із спеціальної підготовки 

національної збірної команди України до міжнародних змагань". 

 

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 05 березня по 06 травня 2019 року 

у м. Пекіні (Китай) проводився навчально-тренувальний збір із спеціальної 

підготовки національної збірної команди України зі стрибків у воду до 

міжнародних змагань. 

 Після повернення з відрядження виникла необхідність відшкодування 

витрат за проїзд з м. Київ до місця проживання. Також у зв'язку зі звільненням 

тренера-адміністратора штатної команди національної збірної команди 

України зі стрибків у воду Рогульової Катерини Павлівни, на яку було 

покладено матеріальну та фінансову відповідальність, виникла необхідність 

визначення іншої особи.  

 

ПРОПОЗИЦІЇ: прошу дозволу внести зміни до кошторису № 10м наказу 

Федерації від 25.02.2019 № 10 та покрити видатки на проїзд з місця 

проживання до м. Києва та зворотно, а також визначити тренера національної 

збірної команди України Журавльову Ірину Дмитрівну матеріально та 

фінансово відповідальною особою. 

 

 

06.05.2019               А. РУДИК 

 


