
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Виконкому ФЛАУ 

07 серпня 2020 року  

 

РІШЕННЯ 

1. Затвердити Порядок відшкодування коштів на проїзд та добових по Україні 

спортсменів, учасників змагань (додаток №1). 

2. Затвердити Відомість на виплату проїзних документів по Україні спортсменів, 

учасників змагань (додаток №2). 

3. Порядок застосовується до всіх змагань, які заплановані у серпні 2020 року 

ідповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів в Україні на 2020 рік   

4. Департаменту змагань Секретаріату ФЛАУ забезпечити виконання цього Порядку.  

5. Секретаріату ФЛАУ забезпечити оприлюднення цього Порядку на офіційному веб-

сайті ГС «Легка атлетика України». 

6. Цей Порядок набирає чинності з дня ухвалення рішення про його затвердження. 

7. Контроль за виконання цього рішення покласти на Генерального секретаря ФЛАУ 

М.В. Медведя. 

 

 

Додаток №1 

 

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ НА ПРОЇЗД ТА ДОБОВИХ ПО УКРАЇНІ 

СПОРТСМЕНІВ, УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ 

1. Витрати спортсменам, учасникам змагань, для яких в межах встановленої квоти 

передбачено відшкодування коштів на проїзд та добових по Україні за рахунок коштів 

Державного бюджету України, в межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі 

за даним напрямком на відповідні змагання, відшкодовуються: 

- кошти на проїзд - у розмірі фактичних витрат, але не більше вартості проїзних 

документів (квитки, талони тощо); 

- добові - на підставі наказу на проведення відповідних змагань.      

2. Відшкодуванню підлягають витрати на проїзд у межах однієї доби до офіційного 

дня приїзду/від’їзду на/з змагань, але не більш як за один проїзд в прямому і зворотному 

напрямках. 

3. Дата на проїзному документі (від’їзд транспортного засобу з місця перебування) 

має збігатися з датою вибуття спортсмена, учасника змагань, у відрядження згідно з 

наказом про проведення відповідного заходу. Дата на проїзному документі (прибуття 

транспортного засобу до місця перебування) має збігатися з датою прибуття спортсмена, 

учасника змагань, з відрядження згідно з наказом про проведення відповідного заходу. 

4. Витрати на проїзд відшкодовуються спортсменам, учасникам змагань, за наявності 

проїзних документів в оригіналі, що підтверджують здійснення фактичного проїзду, витрат 

на нього. Вартість такого відшкодування встановлюється на підставі відомості на виплату 

проїзних документів та добових по Україні (форма додається, надалі – Відомість) та звіту 



про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, згідно із затвердженою 

законодавством формою.  

 Проїзні документи подаються разом з Відомістю та оформлюються наступним 

чином:  

-  проїзний документ на один проїзд в прямому і зворотному напрямку на 

кожну особу кріпиться на білий аркуш приклеюванням чи в інший спосіб; 

-  поряд зазначається ПІБ спортсмена-учасника змагань.  

У випадку відсутності можливості надати оригінал проїзного документу для проїзду 

в зворотному напрямку (буде використаний для фактичного проїзду), до Відомості 

додається якісна копія такого документу та про такий факт робиться відповідна помітка. 

Оригінал такого проїзного документу особа зобов’язана надати до департаменту змагань 

Секретаріату ФЛАУ в будь-який зручний спосіб (поштою тощо) протягом трьох днів після 

дня завершення змагань.  Адреса департаменту змагань Секретаріату ФЛАУ: 02140, м. Київ, 

вулиці Бориса Гмирі, будинок 2, 1 під’їзд, 17 поверх. 

Витрати на проїзд, які не підтверджені відповідними документами, спортсменам, 

учасникам змагань, не відшкодовуються. 

5. Витрати на проїзд до місця проведення змагань та у зворотному напрямку 

відшкодовуються в розмірі вартості проїзду наземним транспортом загального 

користування (залізничним, автомобільним тощо, крім таксі) з урахуванням усіх витрат, 

пов'язаних із користуванням таким транспортом. 

6. Витрати на проїзд спортсмена, учасника змагань, на власному чи орендованому 

автомобілі, в м'якому чи спальному залізничному вагоні, повітряним та водним 

транспортом не відшкодовуються. 

7. Відомість заповнюється підзвітною особою із зазначенням усіх спортсменів, 

учасників змагань, за яких він звітує в межах встановленої квоти протягом двох днів, з дати 

офіційного дня приїзду на змагання. Підзвітними особами визначаються керівники 

делегацій від областей на відповідні змагання та затверджуються наказом про проведення 

такого змагання.   

8. Відомість підписує підзвітна особа, яка його склала, та безпосередньо спортсмени, 

учасники змагань, навпроти свого ПІБ, щодо проїзду яких сформована така відомість. 

9. Відомість надається у встановлені строки відповідальній особі на змаганнях від ГС 

«Легка атлетика України». Відповідальним за достовірність інформації, зазначеної у 

Відомості, є підзвітна особа, яка його склала. 

10.  Відповідальною особою від ГС «Легка атлетика України» за відшкодування 

коштів за проїзд та добових по Україні спортсменів, учасників змагань є директора 

департаменту змагань Секретаріату ФЛАУ Яну Бочарську, тел. +38 (095) 121 41 75, e-mail 

yabocharska@uaf.org.ua або інший працівник Секретаріату ФЛАУ з відповідним 

призначенням. 
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Додаток №2 

 

ВІДОМІСТЬ 

на виплату проїзних документів по Україні учасників  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(назва, місце, та дата проведення змагань) 

 

 

№ ПІП 
Сума проїзного білета Добові по 

Україні Разом Підпис 
туди зворотно 

1       

2       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Всього по відомості (сума прописом): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Підпис підзвітної особи ______________ /______________________(П.І.Б.) 

 


