
 

 

Громадська організація 

"Федерація України зі стрибків у воду" 
    

НАКАЗ  
 

27.06.2019                              м. Київ                                    № 36 
 

Про внесення змін до наказу 

Федерації від 04.06.2019 № 33 
 

Відповідно до доповідної записки старшого тренера штатної команди 

національної збірної команди України зі стрибків у воду Соломонюк М. М. 

від 27.06.2019, н а к а з у ю : 
 

1. Внести до наказу Федерації від 04.06.2019 № 33 "Про участь 

офіційної делегації національної збірної команди України зі стрибків у воду у 

чемпіонаті світу" такі зміни: 

1) пункти 5, 9, 10 та 12 викласти у такій редакції: 

"5. Визначити тренера-оператора штатної команди національної збірної 

команди України зі стрибків у воду Голованя Анатолія Івановича матеріально 

та фінансово відповідальним за забезпечення проведення заходу. 

9. Затвердити кошториси витрат спортивного заходу за рахунок коштів 

державного бюджету у сумі 70 025 (сімдесят тисяч двадцять п'ять) грн та у 

сумі 5 842 (п'ять тисяч вісімсот сорок два) долари США (відповідно додаток 2, 

додаток 3). 

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

компенсувати витрати згідно із затвердженими кошторисами витрат 

спортивного заходу. 

Кошти у сумі 55 736 (п'ятдесят п'ять тисяч сімсот тридцять шість) грн та 

450 (чотириста п'ятдесят) доларів США видати готівкою тренеру-оператору 

штатної команди національної збірної команди України зі стрибків у воду 

Голованю Анатолію Івановичу, визначеному 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 3 892 (три тисячі вісімсот 

дев'яносто два) долари США у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день 

розрахунку на рахунки власних платіжних карток. 

Кошти у сумі 1 500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США перерахувати 

організатору змагань у безготівковій формі згідно з інформаційним бюлетенем 

та інвойсом. 



Матеріально та фінансово відповідальній особі тренеру-оператору 

штатної команди національної збірної команди України зі стрибків у воду 

Голованю А. І. 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." 

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

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Виконавчий директор        Н. УМАНЕЦЬ 
 

 


