
 

 

Громадська організація  

"Федерація України зі стрибків у воду" 
    

НАКАЗ  
 

27.12.2019                              м. Київ                                        № 57 
 

Про внесення змін до наказу 

Федерації від 18.11.2019 № 52 

 

Відповідно до доповідної записки начальника штатної команди 

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

27.12.2019, наказую: 
 

1. Внести до наказу Федерації від 18.11.2019 № 52 "Про проведення 

навчально-тренувального збору із спеціальної підготовки національної збірної 

команди України зі стрибків у воду до міжнародних змагань (Іспанія)" такі 

зміни: 

1) пункти 9 та 11 викласти у такій редакції: 

9. Затвердити кошторис витрат спортивного заходу за рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 426 645 (чотириста двадцять шість тисяч шістсот 

сорок п'ять) грн, 2 539,04 (дві тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) євро 04 центи та 

2 585 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять) доларів США (додатки 2 та 3). 

11. Кошти у сумі 421 505,00 (чотириста двадцять одна тисяча п'ятсот 

п'ять) грн та 2 585 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять) доларів США видати 

готівкою начальнику штатної команди національної збірної команди України 

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

відповідальною особою. 

Кошти у сумі 2 539,04 (дві тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) євро 04 центи 

перерахувати організаторам навчально-тренувального збору у безготівковій 

формі згідно з рахунком". 

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 18.11.2019 № 52 "Про 

проведення навчально-тренувального збору із спеціальної підготовки 

національної збірної команди України зі стрибків у воду до міжнародних 

змагань (Іспанія)". 

 

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 грудня 2019 року по 01 січня 

2020 року у м. Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (Іспанія) було проведено 

навчально-тренувальний збір із спеціальної підготовки національної збірної 

команди України зі стрибків у воду до міжнародних змагань. 

 Після прибуття команди на місце проведення навчально-тренувального 

збору змінились фактичні типи номерів для проживання у порівнянні з 

попередньою заявкою. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ: прошу дозволу внести зміни до кошторису № 48М наказу 

Федерації від 18.11.2019 № 52 та покрити витрати на проживання відповідно 

до нового рахунку. 

 

 

27.12.2019                А. РУДИК 

 
 


