
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З

________________ Київ № ______________

Про внесення змін у додаток до наказу 
Міністерства молоді та спорту України 
від 12.02.2019 № 731

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 
2015 року № 573 «Про проведення експерименту щодо залучення 
Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих 
олімпійських та неолімпійських видів спорту до організації і проведення 
спортивних заходів та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України 
від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152» (зі змінами), 
враховуючи пункт 2.1.7 Договору про проведення експерименту щодо 
залучення Міністерством молоді та спорту України національної спортивної 
федерації до організації і проведення спортивних заходів зі стрибків у воду 
від 24 січня 2017 року № 5/17/17, листів громадської організації «Федерація 
України зі стрибків у воду» від 03 травня 2019 року № 85 та від 11 травня 
2019 року № 88 н а к а з у ю:

1. Внести у додаток до наказу Міністерства молоді та спорту України 
від 12 лютого 2019 року № 731 «Про залучення працівників штатної команди 
національної збірної команди України зі стрибків у воду до проведення 
експерименту» такі зміни:

1) перед позицією 

«Ганза
Світлана Володимирівна

начальник команди»

доповнити такими позиціями:

«Бадалян
Марус Ромиківна

тренер-масажист

Бокова
Юлія Станіславівна

тренер-лікар»;
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2) позицію

«Рогульова
Катерина Павлівна

тренер-адміністратор»

виключити;

3) після позиції

«Головань
Анатолій Іванович

тренер-оператор»

доповнити такою позицією:

«Гоман
Єгор Олександрович

тренер-масажист»;

4) після позиції

«Токмачова
Тамара Володимирівна

головний тренер»

доповнити такою позицією:

«Токмачов
Ярослав Володимирович

тренер-оператор»;

5) після позиції

«Шиян
Віра Трохимівна

тренер-лікар»

доповнити такою позицією:

«Антонів
Антон Вікторович

спортсмен-інструктор»;

6) після позиції

«Колодій
Олег Едуардович

спортсмен-інструктор»

доповнити такими позиціями:
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«Коновалов
Данило В’ячеславович

спортсмен-інструктор

Кривопишин
Нікіта Володимирович

спортсмен-інструктор»;

7) після позиції

«Прокопчук
Юлія Анатоліївна

спортсмен-інструктор»

доповнити такою позицією:
«Сербін 
Олег Максимович

спортсмен-інструктор»;

8) після позиції

«Федорова
Олена Олегівна

спортсмен-інструктор»

доповнити такою позицією:

«Чижовський 
Богдан Сергійович

спортсмен-інструктор»;

9) після позиції

«Шелестюк
Діана Володимирівна

спортсмен-інструктор»

доповнити такою позицією:

«Шурда
Ніка Дмитрівна

спортсмен-інструктор».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 
Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Заступник Міністра
молоді та спорту України                                                                Я. ВОЙТОВИЧ
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