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НАКАЗ 

04.01.2019 р. м. Киi'в № 01-05 

Про проведения навчально-тренувального збору 
збiрноi' команди з легкоi' атлетики 
до чемпiонату Е:вропи у примiщеннi 

Вiдповiдно до Порядку проведения експерименту щодо залучення Мiнiстерством 
молодi та спорту Украi'ни нацiональних спортивних федерацiй з окремих олiмпiйських 
видiв спорту до органiзацii' i проведения спортивних заходiв, затверджених постановою 
Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 05 серпня 2015 року № 573 (зi змiнами), 
календарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв 
на 2019 рiк, затвердженого наказом Мiнмолодьспорту вiд 27.12.2018 № 5790 

НАКАЗУIО: 

Е:диного 
Украi'ни 

1. Провести з 10 по 26 с1чня 2019 року у м. Суми (Сумська обл.) навчально
тренувальний збiр збiрноi' команди з легкоi' атлетики до чемпiонату Е:вропи 
у примiщеннi (далi - навчально-тренувальний збiр). 

2. Затвердити склад учасникiв навчально-тренувального збору членiв 
нацiональноi' збiрноi' команди Украi'ни з легкоi' атлетики у кiлькостi 26 осiб основного 
складу та запасний склад. 

3. Вiдрядити учасникiв навчально-тренувального збору з мiсць проживания до
мiсця проведения навчально-тренувального збору: 

з 09 по 26 сiчня 2019 року - у кiлькостi 6 осiб; 
з 18 по 26 сiчня 2019 року - у кiлькостi 2 осiб; 
з 20 по 26 сiчня 2019 року - у кiлькостi I особи. 
4. Здiйснити витрати на забезпечения участi членiв нацiональноi' збiрноi· команди

Украi·ни з легкоi' атлетики у навчально-тренувальному зборi: 
за рахунок коштiв державного бюджету, визначених Мiнмолодьспорту - на 9 осiб; 
за рахунок коштiв державного бюджету, визначених Мiнмолодьспорту, окрiм витрат 

на проживания, проi'зд та добових у дорозi (за рахунок коштiв вiдряджаючих органiзацiй) -
на 4 особи; 

за рахунок коштiв державного бюджету, визначених Мiнмолодьспорту, окрiм витрат 
на проi'зд та добових у дорозi (за рахунок коштiв вiдряджаючих органiзацiй)- на 13 осiб. 

5. Затвердити кошторис у частинi здiйснения витрат на проведения навчально
тренувального збору за рахунок коштш державного бюджету, визначених 
Мiнмолодьспорту (додаток 1 ). 














