НАКАЗ
05.03.2018 р.

м. Київ

№ 03-35/м

Про проведення навчально-тренувального збору
із загальної фізичної підготовки збірної команди з
легкої атлетики, група спринтерського та
бар’єрного бігу 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 (зі змінами), Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України на 2018 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту
від 26.12.2017 № 5220
НАКАЗУЮ:
1. Провести з 11 по 31 березня 2018 року у м. Анталія (Туреччина) навчальнотренувальний збір із загальної фізичної підготовки збірної команди з легкої атлетики,
група спринтерського та бар’єрного бігу до чемпіонату Європи (далі – навчальнотренувальний збір).
2. Затвердити склад учасників навчально-тренувального збору – членів
національної збірної команди України з легкої атлетики у кількості 43 осіб основного
складу та 6 осіб запасного складу.
3. Затвердити технічне завдання на проведення навчально-тренувального збору.
4. Відрядити учасників навчально-тренувального збору:
з місць проживання до - м. Запоріжжя (Запорізька обл.); - м. Харкова (Харківська
обл.) з подальшим виїздом до місця поведення навчально тренувального збору та
зворотно:
з 10 по 29 березня 2018 року – у кількості 33 осіб;
з місць проживання до м. Харкова (Харківська обл.) з подальшим виїздом до місця
поведення навчально тренувального збору:
з 10 по 29 березня 2018 року – у кількості 3 осіб;
з місць проживання до м. Київ з подальшим виїздом до місця поведення навчально
тренувального збору та зворотно:
з 12 березня по 01 квітня 2018 року – у кількості 2 осіб.
з місць проживання до місця поведення навчально тренувального збору та
зворотно:
з 12 по 01 квітня 2018 року – у кількості 5 осіб.
5. Здійснити витрати на забезпечення участі членів національної збірної команди
України з легкої атлетики у навчально-тренувальному зборі:
за рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту – на 4 особи.

за рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім
витрат на проїзд та добових у дорозі (за рахунок коштів відряджаючих організацій) – на
39 осіб.
6. Затвердити кошториси у частині здійснення витрат на проведення навчальнотренувального збору за рахунок коштів державного бюджету, визначених
Мінмолодьспорту (додаток 1, додаток 2).
7. Призначити головного тренера національної збірної команди України з легкої
атлетики Ольховнікову Ірину Володимирівну відповідальною за проведення навчальнотренувального збору та визначити її матеріально та фінансово відповідальною під час
проведення навчально-тренувального збору.
8. Визначити тренера-масажиста національної збірної команди України з легкої
атлетики Ліпового Володимира Миколайовича матеріально та фінансово відповідальним
під час проведення навчально-тренувального збору.
9. Визначити тренера національної збірної команди України з легкої атлетики Шух
Майю Сергіївну матеріально та фінансово відповідальною під час проведення
навчально-тренувального збору
10. 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.
11. Визначити відповідальним за дотримання вимог заходів безпеки під час
проведення навчально-тренувального збору тренера національної збірної команди
України з легкої атлетики Гудима Миколу Павловича.
12. Визначити тренера-лікаря штатної команди національної збірної команди
України з легкї атлетики Боярську Наталю Ігорівну відповідальною за медичне
забезпечення під час проведення навчально-тренувального збору.
13. Визначити, що організаційне забезпечення проведення навчальнотренувального збору здійснює департамент збірних команд з легкої атлетики
Секретаріату Федерації легкої атлетики України (директор – Тиртишник В. Г.).
14. Визначити, що документальне забезпечення проведення навчальнотренувального збору здійснює департамент сервісів Секретаріату Федерації легкої
атлетики України (директор – Бурьохіна Н. В.).
15. Головному тренеру національної збірної команди України з легкої атлетики
Ольховніковій І. В. подати письмовий звіт про результати проведення навчальнотренувального збору до департаменту збірних команд з легкої атлетики (директор –
Тиртишник В. Г.) та фінансовий звіт про витрати на відрядження учасників
навчально-тренувального збору до бухгалтерії Секретаріату Федерації легкої
атлетики України протягом трьох банківських днів після повернення учасників
навчально-тренувального збору з відрядження.
16. Бухгалтерії Секретаріату Федерації легкої атлетики України сплатити
видатки та компенсувати витрати на проведення навчально-тренувального збору у сумі
430 462,81 (чотириста тридцять тисяч чотириста шістдесят дві грн. 81 коп.) гривень та
36 100,00 (тридцять шість тисяч сто дол. США 00 центів) доларів США відповідно до
затверджених кошторисів (додаток 1, додаток 2).
Відшкодувати кошти на проведення навчально-тренувального збору у сумі
354 012,78 (триста п'ятдесят чотири тисячі дванадцять грн. 78 коп.) гривень та 35 800,00
(тридцять п'ять тисяч вісімсот дол. США 00 центів) доларів США матеріально та
фінансово відповідальній особі Ольховніковій Ірині Володимирівні в гривневому
еквіваленті по курсу на день розрахунку на рахунок власної платіжної картки.

Відшкодувати кошти на проведення навчально-тренувального збору у сумі
2 130,00 (дві тисячі сто тридцять грн. 00 коп.) гривень та 100,00 (сто дол. США 00 центів)
доларів США матеріально та фінансово відповідальній особі Шух Майї Сергіївні в
гривневому еквіваленті по курсу на день розрахунку на рахунок власної платіжної
картки.
Відшкодувати кошти на проведення навчально-тренувального збору у сумі 4 260,00
(чотири тисячі двісті шістдесят грн. 00 коп.) гривень та 200,00 (двісті дол. США
00 центів) доларів США матеріально та фінансово відповідальній особі Ліповому
Володимиру Миколайовичу в гривневому еквіваленті по курсу на день розрахунку на
рахунок власної платіжної картки.
Виплати провести за рахунок асигнувань із загального фонду державного
бюджету, передбачених на проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту
за КПКВК 3401220, КЕКВ 2282.
17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний секретар

М. В. Медведь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Федерації легкої
атлетики України
від 05.03.2018 р. № 03-35/м
СКЛАД
учасників навчально-тренувального збору із загальної фізичної підготовки збірної
команди з легкої атлетики, група спринтерського та бар’єрного бігу до чемпіонату
Європи з 11 по 31 березня 2018 року, м. Анталія (Туреччина)
№
Прізвище, ім'я,
Керівник, тренери,
Територіальноз/
по батькові
спортсмени
адміністративна
п
одиниця
Основний склад
За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту
з 11 по 28 березня 2018 року:
1. Ольховнікова Ірина Володимирівна
головний тренер
м. Київ
2. Ліповой Володимир Миколайович
тренер-масажист
Запорізька обл.
3. Лихошерстов Дмитро Юрійович
тренер-масажист
Київська обл.
4. Боярська Наталя Ігорівна
тренер-лікар
м. Київ
За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім витрат на
проїзд та добових у дорозі (за рахунок коштів відряджаючих організацій)
з 11 по 28 березня 2018 року:
5. Малосілов Олександр Олегович
спортсмен
Донецька обл.
6. Никифоров Сергій Юрійович
спортсмен
Київська обл.
7. Іваницький Василь Тарасович
спортсмен
Львівська обл.
8. Гаюк Віталій Олександрович
спортсмен
Львівська обл.
9. Бех Марина Олександрівна
спортсмен
Хмельницька обл.
10. Окунєва Оксана Григорівна
спортсмен
Миколаївська обл.
11. Попова Катерина Юріївна
спортсмен
Донецька обл.
12. Табашник Катерина Олександрівна
спортсмен
Харківська обл.
13. Чумаченко Юлія Вадимівна
спортсмен
Миколаївська обл.
14.
Дніпропетровська
Гордієнко Рімма Віталіївна
спортсмен
обл.
15. Слобода Дарина Олегівна
спортсмен
Київська обл.
16. Cтавнича Дарія Олександрівна
Дніпропетровська
спортсмен
обл.
17. Бутрим Віталій Миколайович
спортсмен
Сумська обл.
18. Гуцол Євген Миколайович
спортсмен
Волинська обл.
19. Даниленко Данило Володимирович
спортсмен
Волинська обл.
20. Климюк Катерина Володимирівна
спортсмен
Рівненська обл.
21. Коба Джойс Габріелівна
спортсмен
Вінницька обл.
22. Колесніченко Олена Дмитрівна
спортсмен
Вінницька обл.
23. Рижикова Анна Василівна
спортсмен
Дніпропетровська
обл.
24. Соколов Олександр Юрійович
спортсмен
Миколаївська обл.
25. Супрун Володимир Олегович
спортсмен
Сумська обл.
26. Гринник Іван Володимирович
тренер
Миколаївська обл.

1
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

2
Гудим Микола Павлович
Книш Михайло Миколайович
Пилипей Леонід Петрович
Чумак Анатолій Іванович
Гредунова Наталія Миколаївна
Петринець Любов Ришардівна
Крушинський Вадим Вікторович
Демидов Валентин Валентинович
Переяславець Леонід Іванович

3

4
тренер
Сумська обл.
тренер
Вінницька обл.
тренер
Сумська обл.
тренер
Донецька обл.
тренер
Київська обл.
тренер
Львівська обл.
тренер
Хмельницька обл.
тренер
Миколаївська обл.
тренер
Харківська обл.
Дніпропетровська
Руєв Олег Станіславович
тренер
обл.
За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім витрат на
проїзд та добових у дорозі (за рахунок коштів відряджаючих організацій)
з 13 по 31 березня 2018 року:
37. Шух Аліна Анатоліївна
спортсмен
Київська обл.
38. Шух Майя Сергіївна
тренер
Київська обл.
За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім витрат на
проїзд та добових у дорозі (за рахунок коштів відряджаючих організацій)
з 12 по 28 березня 2018 року:
39. Черемісіна Анастасія Костянтинівна
спортсмен
Київська обл.
За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім витрат на
проїзд та добових у дорозі (за рахунок коштів відряджаючих організацій)
з 11 по 23 березня 2018 року:
40. Поздняков Олексій Олександрович
спортсмен
Донецька обл.
41. Марченко Михайло Степанович
тренер
Донецька обл.
За рахунок коштів державного бюджету, визначених Мінмолодьспорту, окрім витрат на
проїзд та добових у дорозі (за рахунок коштів відряджаючих організацій)
з 15 по 25 березня 2018 року:
42. Яновська Олена Олександрівна
спортсмен
Вінницька обл.
43. Черненков Сергій Олександрович
тренер
Вінницька обл.
Запасний склад:
1. Шаріко Дмитро Леонідович
спортсмен
Київська обл.
2. Касьянов Руслан Володимирович
спортсмен
Харківська обл.
3. Адамчук Вадим Віталійович
спортсмен
Вінницька обл.
4. Порошина Ольга Владимировна
тренер
Львівська обл.
5. Следюк Володимир Дмитрович
спортсмен
Харківська обл.
6. Белашев Кирило Романович
спортсмен
Харківська обл.

Генеральний секретар

М. В. Медведь

Старший тренер

Х. О. Ромащук

