ПРОЕКТ

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
VІІ скликання
________ сесії
_____________2018р.

Летичів

№ ______

Про затвердження Порядку та Грошових
добових норм витрат на забезпечення
харчуванням учасників спортивних заходів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 року
№ 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів
державного та міжнародного рівня», наказу Міністерства молоді та спорту
України від 27.01.2014 р. №146 «Про затвердження грошової добової норми
витрат на забезпеченням харчуванням учасників спортивних заходів», рішення
виконавчого комітету Летичівської селищної ради №
_________
від_______ «Про погодження Порядку та Грошових добових норм витрат на
забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів», з метою посилення
соціального захисту спортсменів, тренерів, інших учасників спортивних заходів
та створення належних умов для підготовки спортсменів до спортивних змагань,
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів
cелищного бюджету учасників спортивних заходів згідно з додатком 1.
2. Затвердити Грошові добові норми витрат на харчування учасників
спортивних заходів згідно з додатком 2.
3. Відділу освіти,
молоді та спорту Летичівської селищної ради
(начальник Маринюк М. В.) забезпечити оплату харчування за рахунок коштів
селищного бюджету учасникам спортивних заходів згідно із затвердженими
нормами, в межах виділених асигнувань на відповідний рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю (Самолюк М.М.).
Селищний голова

І. Тисячний

Додаток 1
до рішення сесії Летичівської
селищної ради
від ____________ 2018 року
№____

ПОРЯДОК
забезпечення харчуванням за рахунок коштів селищного
бюджету учасників спортивних заходів
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок
коштів селищного бюджету (далі - бюджетні кошти) учасників спортивних
заходів.
2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за
рахунок бюджетних коштів, належать:
2.1. Спортивні заходи, включені до календарного плану фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів Летичівської громади на відповідний рік,
затвердженого начальником відділу освіти, молоді та спорту Летичівської
селищної ради.
2.2. Спортивні заходи, що проводяться дитячо-юнацькою спортивною
школою (далі - ДЮСШ), яка фінансується за рахунок бюджетних коштів.
3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивно-масових
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: члени збірних команд громади з видів
спорту, спортсмени та тренери збірних команд громади (старший тренер з виду
спорту, тренер з виду спорту, особистий тренер, лікар), допоміжні та
обслуговуючі працівники, 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: спортсмени, тренери з
видів спорту інвалідів, тренери - реабілітологи, інші залучені до проведення
заходів фахівці, які відповідно до положень про проведення зазначених заходів
включені до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що
проводить спортивні заходи;
- спортивних заходів, що проводяться ДЮСШ (на території та за її
межами): постійний та змінний склад (за умови залучення до навчальнотренувального процесу постійного складу) спортсменів та тренерів;
4. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить такі
заходи та/або відряджуюча організація забезпечує харчуванням їх учасників

відповідно до положення про проведення зазначених заходів та добових 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.
5. Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, здійснюється
відповідно до норм витрат шляхом:
- укладення з закладом громадського харчування договору про надання
послуг із забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів за
безготівковим розрахунком;
- надання закладом громадського харчування сухого пайка учасникам
спортивних заходів (у разі неможливості забезпечення їх харчуванням шляхом
надання відповідних послуг);
- перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки або виплати
таких коштів готівкою учасникам спортивних заходів, які забезпечують себе
харчуванням самостійно, з дотриманням встановленого режиму та раціону
харчування.
Тренер - лікар збірної команди, лікар або головний (старший) тренер
збірної 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 спортсменіввегетаріанців, спортсменів-юніорів.
У зв’язку з відсутністю в ДЮСШ харчоблоку та проведення навчальнотренувальних зборів за їх межами, забезпечення харчування учасників
спортивних заходів здійснюється шляхом укладання договору про надання
послуг із забезпечення харчуванням учасників таких заходів за безготівковим
розрахунком із закладом громадського харчування, а в разі відсутності
можливості та доцільності організації повноцінного харчування учасників
спортивних заходів, шляхом перерахування в установленому порядку
бюджетних коштів на їх власні платіжні картки або виплати таких коштів
готівкою.
6. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та готової
продукції несе заклад, який забезпечує харчуванням учасників спортивних
заходів.
7. Під час участі спортсменів, тренерів та інших учасників спортивних
заходів Летичівської громади, що включені до списку їх учасників згідно з
розпорядчим актом відділу освіти, молоді та спорту Летичівської селищної
ради, у спортивних заходах обласного та міжобласного рівня, включених до
календарного плану фізкультурно - оздоровчих та спортивних заходів
Летичівської громади на відповідний рік, здійснюється забезпечення їх
харчуванням відповідно до цього Порядку та граничних добових норм витрат

на харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів селищного
бюджету в межах асигнувань на відповідний рік.
8. У разі участі спортсменів та тренерів громади у чемпіонатах України,
розіграшах Кубків України, інших офіційних всеукраїнських та міжнародних
змаганнях, включених до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів громади на відповідний рік, на яких спортсмени, тренери та
інші учасники спортивних заходів не забезпечуються харчуванням
Міністерством молоді та спорту України, то забезпечення їх харчуванням
здійснюється відповідно до цього Порядку та граничних добових норм витрат
на харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів селищного
бюджету в межах асигнувань на відповідний рік.
9. Усі видатки на забезпечення харчуванням здійснюються за рахунок
коштів селищного бюджету в межах асигнувань на відповідний рік, відповідно
до затверджених грошових добових норм витрат на харчування учасників
спортивних заходів.
Селищний голова

І. Тисячний

Додаток 2
до рішення сесії Летичівської
селищної ради
від ____________ 2018 року
№____
Грошові добові норми витрат
на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, грн.
Види спорту

Учасники
спортивних
заходів

Спортсмени
Всі види спорту

Фізкультурнооздоровчі та всі
види спортивномасових заходів

Тренери,
спортивні судді
та інші учасники
спортивних
заходів
Спортсмени
Спортивні судді
та інші учасники
спортивних
заходів

Спортивні
заходи, що
проводяться
на території
Летичівської
громади,
навчальнотренувальні
збори по
підготовці
до обласних
змагань

60

Спортивні заходи обласного та міжобласного
рівня, навчально-тренувальні збори по
підготовці до Міжнародних та
Всеукраїнських спортивних змагань
Відкриті турніри,
турніри, першості,
матчеві зустрічі,
Спартакіади, спортивні
ігри, фестивалі,
чемпіонати дитячоюнацької футбольної
ліги, змагання на призи
клубу «Шкіряний м’яч»
тощо

80

Спортивні заходи
Міжнародного та
Всеукраїнського
рівня

Фізкультурнооздоровчі,
спортивні заходи
серед інвалідів
Міжнародного
Всеукраїнського,
та обласного
рівня

120

160

100

120

160

100

Чемпіонати та
кубки з видів
спорту (відкриті,
командні, особисті,
відбіркові,
особисто-командні
тощо)

80
80
60
80

