УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 27.02.2018р.

м. Яремче

№ 15

Про забезпечення харчуванням учасників
спортивних заходів за рахунок коштів
міського бюджету
Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про фізичну культуру і спорт» та на виконання
розпорядження обласної державної адміністрації від 12.07.2017 №391 «Про
затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів міського рівня», з
метою належного фінансування сфери фізичної культури та спорту, забезпечення
проведення спортивних заходів різних рівнів, створення сприятливих умов з
організації якісного, змістовного дозвілля широких верств населення, посилення
соціального захисту спортсменів, тренерів м.Яремче та інших учасників
спортивних заходів, створення належних умов для підготовки спортсменів до
змагань, підвищення їх спортивної майстерності,
виконавчий комітет Яремчанської міської ради вирішив:
1. Затвердити Порядок забезпечення харчуванням учасників спортивних
заходів за рахунок коштів міського бюджету (додається).
2. Затвердити норми грошових витрат на харчування при проведенні
спортивних заходів для спортсменів, тренерів та інших учасників на 2018 рік
3. Витрати на проведення та участь у міських, обласних, Всеукраїнських
та міжнародних спортивних змаганнях, проведення навчально-тренувальних
зборів з підготовки до них здійснювати у межах асигнувань, передбачених у
бюджеті міста на розвиток фізичної культури і спорту та у відповідності до
затверджених кошторисів.
4. Виплати на проїзд та проживання спортсменів та учасників спортивних
заходів здійснювати згідно наданого авансового звіту.
Відділу молоді та спорту виконавчого комітету Яремчансько міської ради
проводити роботу щодо оформлення необхідної документації відповідно до
чинного законодавства для забезпечення харчуванням учасників спортивних
заходів, нагородження переможців та призерів, а також дотримуватись витрат
під час фінансування спортивних, спортивно-масових заходів та матеріального
забезпечення їх учасників, виходячи із кількості учасників, тривалості заходу та
місця їх проведення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого
справами міськвиконкому Олександра Шимка
Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 27.02.2018 № 15
ПОРЯДОК
забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів
за рахунок коштів міського бюджету
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок
коштів міського бюджету (далі – бюджетні кошти) учасників спортивних заходів,
які проживають на території Яремчанської міської ради.
2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за
рахунок бюджетних коштів, належать:
спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів м. Яремче на відповідний рік, офіційні
обласні змагання, навчально-тренувальні збори команд та спортсменів міста з
видів спорту, фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів.
- спортивні заходи, що проводяться дитячо-юнацькими спортивним школами
(далі – школи), які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.
3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивних заходів
забезпечуються харчуванням такі їх учасники:
спортивних заходів – спортсмени, тренери, спортивні судді та інші фахівці, які
забезпечують організацію та проведення таких заходів (керівники заходів,
допоміжні та обслуговуючі працівники, що забезпечують їх проведення), які
відповідно до положень (регламентів) про проведення зазначених заходів
включені до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що
проводить спортивний захід;
-навчально-тренувальних зборів команд з видів спорту – спортсмени та тренери
команд міста (старший тренер з виду спорту, тренер-реабілітолог, тренер з виду
спорту, особистий тренер, лікар, медичні працівники, масажист), які включені до
списку учасників зборів згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить
такі збори;
фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів спорту інвалідів, зборів з
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів-спортсменів, тренери з видів
спорту інвалідів, тренери-реабілітологи, інваліди, які проходять реабілітацію,
супроводжуючі та обслуговуючі працівники, інструктори, інші залучені до
проведення заходів фахівці, які відповідно до положень (регламентів) про
проведення зазначених заходів включені до списку їх учасників згідно з
розпорядчим актом організатора, що проводить спортивні заходи;
спортивних заходів, що проводяться школами – постійний та змінний склад (за
умови залучення до навчально - тренувального процесу постійного складу)
спортсмени та тренери, медичні працівники, інші фахівці, які забезпечують
підготовку спортсменів та беруть безпосередню участь в забезпеченні
тренувального процесу;
-спортивних заходів, що проводяться за місцем розташування шкіл, - постійний
та змінний склад спортсменів;
-навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, які орендовані на
строк понад добу, що проводяться за межами розташування шкіл, - спортсмени,
тренери та інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення зборів

(лікар, масажист, інші спеціалісти), які включені до списку учасників зборів
згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить такі збори.
4. Видатки на забезпечення харчуванням здійснюються за рахунок коштів
міського бюджету в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік, відповідно
до затверджених граничних норм витрат на харчування учасників спортивних
заходів.
5. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить такі
заходи, та/або організація, яка відряджає спортсменів, забезпечує харчуванням їх
учасників відповідно до положення (регламенту) про проведення зазначених
заходів та граничних норм витрат на харчування учасників спортивних заходів.
Організатор, що проводить спортивні заходи та/або відряджуюча організація,
укладає угоди про надання послуг із забезпечення харчуванням учасників таких
заходів за безготівковим розрахунком з закладом громадського харчування з
урахуванням їх місцезнаходження.
У разі відсутності з об’єктивних причин можливості та доцільності організації
повноцінного харчування учасників спортивних заходів, забезпечення їх
харчуванням може здійснюватися шляхом перерахування в установленому
порядку бюджетних коштів на їх власні платіжні картки або виплати таких
коштів готівкою.
6. Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, здійснюється
шляхом:
укладення з закладом громадського харчування договору про надання послуг із
забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів за безготівковим
розрахунком;
перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки спортсменів і
тренерів або виплати таких коштів готівкою учасникам спортивних заходів, які
забезпечують себе харчуванням самостійно, з дотриманням встановленого
режиму і раціону харчування та з урахуванням добових норм і коефіцієнтів.
Тренер-лікар команди, лікар або головний (старший) тренер команди з виду
спорту на навчально-тренувальному зборі відповідно до добових норм і
коефіцієнтів визначає раціон харчування в межах визначених калорій, складає
меню, в тому числі щодо харчування спортсменів-вегетаріанців, спортсменівюніорів.
7. У разі участі спортсменів та тренерів міста у чемпіонатах України,
розіграшах Кубків України, інших офіційних всеукраїнських та міжнародних
змаганнях, включених до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів міста на відповідний рік, на яких спортсмени та тренери не
забезпечуються харчуванням Міністерством молоді та спорту України,
управлінням з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, тоді
забезпеченням їх харчування здійснюється відповідно до цього Порядку та
граничних норм витрат на харчування учасників спортивних заходів за рахунок
коштів міського бюджету в межах асигнувань на відповідний рік.

Начальник відділу молоді та
спорту міськвиконкому

Роман Слободян

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 27.02.2018р. № 15
Норми
грошових витрат на харчування при проведенні спортивних заходів різних
рівнів для спортсменів, тренерів та інших учасників з розрахунку на добу
для однієї особи на 2018 рік
Заходи
Для спортсменів до 18 років
міські спортивні заходи першості, кубки,
турніри,спартакіади :
навчально-тренувальні збори :
участь в обласних спортивних заходах:
участь у Всеукраїнських спортивних заходах:
участь у міжнародних спортивних заходах:
Для спортсменів старше 18 років
міські спортивні заходи першості, кубки,
турніри, спартакіади :
навчально-тренувальні збори :
участь в обласних спортивних заходах:
участь у Всеукраїнських спортивних заходах:
участь у міжнародних спортивних заходах:
Для тренерів, суддів та інших учасників
міські спортивні заходи першості, кубки,
турніри, спартакіади :
навчально-тренувальні збори :
участь в обласних спортивних заходах:
участь у Всеукраїнських спортивних заходах:
участь у міжнародних спортивних заходах:

Харчування з розрахунку на
1 добу однієї особи (грн.)
до 90,00
До 130.00
до 160,00
до 170,00
до 220,00
До 100.00
до 150,00
до 170,00
до 200,00
до 220,00
до 100,00
до 150.00
до 170,00
до 180,00
до 200,00

