
 
 
 

Н А К А З 

 

 
 20.02.2018 р.           м. Київ     № 03-27/м 

 
Про проведення навчально-тренувального збору 

збірної команди з легкої атлетики (група 

витривалості) до чемпіонату Європи 

Відповідно до Порядку проведення експерименту щодо залучення Міністерством 

молоді та спорту України національних спортивних федерацій з окремих олімпійських 

видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 573, Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на       

2018 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 26.12.2017 № 5220  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 04 по 26 березня 2018 року у м. Монте-Гордо (Португалія)  

навчально-тренувальний збір збірної команди з легкої атлетики (група витривалості) до 

чемпіонату Європи (далі – навчально-тренувальний збір). 

2. Затвердити учасників навчально-тренувального збору – членів національної 

збірної команди України з легкої атлетики: Шаталова Марія Юріївна (спортсменка, 

Житомирська область), Маслов Станіслав Андрійович (спортсмен, Житомирська 

область). 

3. Затвердити технічне завдання на проведення навчально-тренувального збору. 

4. Відрядити з 04 по 26 березня 2018 року учасників навчально-тренувального збору 

з місць проживання до м. Монте-Гордо (Португалія) та зворотно. 

5. Здійснити витрати на забезпечення участі членів національної збірної команди 

України з легкої атлетики у навчально-тренувальному зборі за рахунок інших коштів,  

окрім витрат на авіапереліт та добових у країні перебування (за рахунок коштів 

державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту) –  на 2 особи. 

6. Затвердити кошториси у частині здійснення витрат на проведення навчально-

тренувального збору за рахунок коштів державного бюджету, визначених 

Мінмолодьспорту (додаток 1, додаток 2).  

7. Призначити головного тренера штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики Романчука Сергія Івановича відповідальним за проведення 

навчально-тренувального збору. 

8. Визначити спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики Шаталову Марію Юріївну матеріально та фінансово 

відповідальною особою під час проведення навчально-тренувального збору. 

9. Призначити спеціаліста з оформлення та обслуговування заходів департаменту 

сервісів Секретаріату Федерації легкої атлетики України Лебідя Олександра 

Сергійовича відповідальним за своєчасну підготовку пакету документів, в тому числі 



договорів доручення та договорів на придбання товарів і послуг, необхідних для 

організації та проведення навчально-тренувального збору.   

10. Визначити спортсмена-інструктора штатної команди національної збірної 

команди України з легкої атлетики Маслова С. А. відповідальним за виконання вимог 

заходів безпеки під час проведення навчально-тренувального збору. 

11. Визначити, що організаційне забезпечення проведення навчально-

тренувального збору здійснює департамент збірних команд з легкої атлетики 

Секретаріату Федерації легкої атлетики України (директор – Тиртишник В. Г.). 

12. Визначити, що документальне забезпечення проведення навчально-

тренувального збору здійснює департамент сервісів Секретаріату Федерації легкої 

атлетики України (директор – Бурьохіна Н. В.). 

13. Головному тренеру штатної команди національної збірної команди України з 

легкої атлетики Романчуку С. І. подати письмовий звіт про результати проведення 

навчально-тренувального збору до департаменту збірних команд Секретаріату 

Федерації легкої атлетики України (директор - Тиртишник В. Г.) протягом п'яти днів 

після повернення учасниці з навчально-тренувального збору. 

14. Спортсмену-інструктору штатної команди національної збірної команди 

України з легкої атлетики Шаталовій М. Ю. подати фінансовий звіт про витрати на 

відрядження учасників навчально-тренувального збору до бухгалтерії Секретаріату 

Федерації легкої атлетики України  протягом трьох банківських днів після повернення з 

відрядження. 

15. Бухгалтерії Секретаріату Федерації легкої атлетики України сплатити видатки 

та компенсувати витрати на проведення навчально-тренувального збору в сумі 23 651,00 

(двадцять три тисячі шістсот п'ятдесят одна грн. 00 коп.) гривень, 1 356,00 (одна тисяча 

триста п`ятдесят шість євро 00 центів) євро відповідно до затверджених кошторисів 

(додаток 1, додаток 2). 

 Відшкодувати кошти на участь у навчально-тренувальному зборі у сумі  22 919,00 

(двадцять дві тисячі дев'ятсот дев'ятнадцять грн. 00 коп.) гривень та 1 356,00 (одна тисяча 

триста п'ятдесят шість євро 00 центів) євро матеріально та фінансово відповідальній особі 

в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день розрахунку на рахунок власної 

платіжної картки.   

Провести виплати за рахунок асигнувань із загального фонду державного 

бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту за 

КПКВК 3401220, КЕКВ 2282. 

16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Генеральний секретар                                                                                      М. В. Медведь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


