
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

22 вересня  2021 року Стрий    №___316____

З метою забезпечення повноцінного учбово-тренувального процесу 
керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та  Постановою Кабінету Міністрів України від18.09.2013.№ 689 «Про 
затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та 
міжнародного рівня» виконавчий комітет Стрийськоїміської радивирішив:

1.Затвердити:
1.1. Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів міського 

бюджету учасників навчально-тренувальних зборів та спортивних заходів 
міського, всеукраїнського та міжнародного рівня, згідно з додатком 1;

1.2. Граничні норми витрат на харчування учасниківнавчально-
тренувальних зборів та спортивних заходів міського, всеукраїнського та 
міжнародного рівнярівня, згідно з додатком2.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Грех Х.Я. 

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ

Про затвердження Порядкута 
граничних норм витрат на  
забезпечення харчуванням 
учасників навчально-
тренувальних зборів та міських, 
всеукраїнських та міжнародних 
спортивних заходів



Додаток 1
До рішення міської ради
22.09.2021 № 316

                                                             Порядок
забезпечення харчуванням за рахунок коштів міського бюджету

учасників навчально-тренувальних зборів таспортивних заходів

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок 
коштів міського бюджету (далі - бюджетні кошти) учасників навчально-
тренувальних зборів та спортивних заходів міського рівня (далі спортивні 
заходи).

2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за 
рахунок бюджетних коштів, належать:

2.1. Навчально-тренувальні збори та спортивні заходи, включені до 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів м.Стрий 
на відповідний рік, затвердженого наказом управління культури, молоді та 
спорту міської ради.

2.2. Навчально-тренувальні збори та спортивні заходи, що проводяться 
дитячо-юнацькими спортивними школами (далі - школи), які фінансуються за 
рахунок бюджетних коштів.

2.3. Організаторами цих заходів є управління культури, молоді та спорту 
міської ради та дитячо-юнацькі спортивні школи. Положення про проведення 
заходу (далі - Положення) затверджується управлінням культури, молоді та 
спорту міської ради.

3. За рахунок коштів міського бюджету забезпечуються харчуванням:
- учасники навчально-тренувальних зборів та спортивних заходів - 

спортсмени, тренери, спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують 
організацію та проведення таких заходів (члени комплексної наукової групи, 
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 Положенням та 
наказом управління з фізичної культури та спорту міської ради;

- учасники навчально-тренувальних зборів, членів збірних команд міста з 
видів спорту - спортсмени та тренери збірних команд міста (старший тренер з 
виду спорту, тренер з виду спорту, особистий тренер, лікар, масажист, тренер- 
психолог, тренер-хореограф), які включені до списку учасників зборів згідно з 
Положенням та наказом управління культури,молоді та спорту міської ради;

- учасники фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів спорту 
інвалідів, зборів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів - спортсмени, 
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 про проведення зазначених заходів включені до списку їх учасників 
згідно з Положенням та наказом управління з фізичної культури та спорту 
міської ради;



- учасники навчально-тренувальних зборів та  спортивних заходів, що 
проводяться на території школи - постійний та змінний склад (за умови 
залучення до навчально-тренувального процесу постійного складу) 
спортсменів та тренерів;

- учасники навчально-тренувальних зборів, що проводяться за межами 
розташування школи, постійний та змінний склад спортсменів, тренери та 
фахівці, які беруть безпосередню участь в забезпеченні тренувального процесу 
(лікар, масажист, механік, хореограф, інші спеціалісти); 
        - учасники навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, які 
орендованінастрок понад добу, що проводяться за межами розташування шкіл, 
спортсмени, тренери та інші фахівці, які забезпечують організацію та 
проведення зборів ( лікар, масажист, механік, хореограф, інші спеціалісти), які 
включені до списку учасників зборів згідно з розпорядчим актом організатора, 
що проводить такі збори.

4. Видатки на забезпечення харчуванням здійснюються в межах та за 
рахунок коштів міського бюджету, відповідно до затверджених граничних 
норм витрат на харчування учасників навчально-тренувальних зборів та 
спортивних заходів міського рівня.

5. Під час проведення навчально-тренувальних зборів та спортивних 
заходів організатор, що проводить такі заходи та/або організація, яка відряджає 
спортсменів забезпечує харчуванням їх учасників відповідно до положення про 
проведення зазначених заходів та норм витрат на харчування учасників 
спортивних заходів міського рівня.

6. Забезпечення харчуванням учасників навчально-тренувальних зборів та 
спортивних заходів, здійснюється шляхом:
- перерахування в установленому порядку бюджетних коштів на платіжні 
картки представнику команди учасника навчально-тренувальних зборів та 
спортивних заходів, який відповідальний за учасників навчально-тренувальних 
зборів.
      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 на відповідний рік, на яких спортсмени та тренери не 
забезпечуються харчуванням, то забезпечення їх харчуванням здійснюється 
відповідно до цього Порядку та граничних норм витрат на харчування 
учасників навчально-тренувальних зборів та спортивних заходів за рахунок 
коштів міського бюджету в межах асигнувань на відповідний рік.

Керуюча справами О.Затварницька



Додаток 2
до рішення міської ради 
22.09.2021 № 316

Граничні норми  витрат  на харчування учасників навчально-тренувальних 
зборів та спортивних заходів.

1. Граничні норми витрат на харчування з розрахунку   на одну особу  на добу 
(грн.).

харчування з розрахунку на 1 добу однієї особи (грн.)№

Учасники спортивно-масових заходів Міські 
заходи

Обласні 
заходи

Всеукраїнські 
заходи

Міжнародні 
  заходи

1. Спортсмени (всі види спорту) до 150.00 до 200,00 до 250,00 до 300,00

2.

Судді, лікарі та інші 
учасники спортивних заходів 
(допоміжні та обслужуючі працівники) 
включені до списку 
учасників, затвердженого 
наказом Управління

до 150,00 до 200,00 до 250,00 до 250,00

3.

Учасники навчально-тренувальних 
зборів на етапах підготовки до змагань 
відповідного рівня (спортсмени, 
тренери, лікарі, масажисти)

до 150.00 до 200,00 до 250,00 до 300,00

Керуюча справами О.Затварницька


