Проект

УКРАЇНА

Г О РО ДН ЯН СЬК А МІ СЬ К А Р АД А
РІШЕННЯ
(тринадцята (31) сесія сьомого скликання)
від 07 березня 2019 року
м. Городня
Про затвердження норм витрат на
проведення спортивних заходів
місцевого рівня
Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», постановами
Кабінету Міністрів України від 06.02.92 № 63 «Про впорядкування
фінансування та матеріального забезпечення у галузі спорту», від 18.09.2013 №
689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів
державного та міжнародного рівня», наказами Міністерства молоді та спорту
України від 27.01.2014 № 144 «Про затвердження Норм витрат на
нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня»,
від 27.01.2014 № 146 «Про затвердження грошової добової норми витрат на
забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів», з метою посилення
на території Городнянської міської ради соціального захисту спортсменів
(здобувачів освіти), тренерів, спортивних суддів, інших учасників спортивних
заходів, створення належних умов для підготовки та успішного виступу
спортсменів (здобувачів освіти) Городнянської міської ради на обласних,
державних та міжнародних змаганнях та проведення спортивних змагань,
Городнянська міська рада в и р і ш и л а:
1. Затвердити Порядок забезпечення харчуванням учасників спортивних
заходів за рахунок коштів місцевого бюджету Городнянської міської ради
(додаток 1).
2. Затвердити грошові добові норми витрат на забезпечення харчування
учасників спортивних заходів (додаток 2).
3. Затвердити норми витрат на нагородження переможців та призерів
спортивних заходів (додаток 3).
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з
молоддю.

Міський голова

А.І. Богдан

Додаток 1
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

ПОРЯДОК
забезпечення харчуванням за рахунок коштів міського
бюджету учасників спортивних заходів
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок
коштів міського 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 Городнянської міської ради на відповідний
рік, затверджені начальником відділу освіти.
2.2. Спортивні заходи, що проводяться Департаментом сім’ї, молоді та
спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (надалі – Департамент),
Обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх (надалі –
ОЦФЗН «Спорт для всіх»), Комунальним закладом «Чернігівська обласна
школа вищої спортивної майстерності» Чернігівської обласної ради (надалі –
ШВСМ), Комунальним закладом «Чернігівська обласна школа вищої
спортивної майстерності з ігрових видів спорту» Чернігівської обласної ради
(надалі – ШВСМ з ігрових видів спорту), дитячо-юнацькими спортивними
школами всіх типів (далі - ДЮСШ), Обласним центром научно-технічної
творчості учнівської молоді, Чернігівськими обласними Федераціями боксу,
волейболу, футболу, настільного тенісу та лижного спорту, Чернігівське
обласне відділення (філія) комітету з фізичної культури та спорту.
Всі спортивні заходи, які не входять до пункту 2.2. фінансуються за
рішеннями виконкому Городнянської міської ради.
3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивно-масових
заходів забезпечуються харчуванням такі їх учасники:
- спортсмени (здобувачі освіти), 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
входять до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що
проводить спортивний захід;
- 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. Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, здійснюється
відповідно до норм витрат шляхом:
- 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.

5. Під час участі спортсменів (здобувачів освіти), тренерів та інших
учасників спортивних заходів Городнянської міської ради, що включені до
списку їх учасників. У спортивних заходах обласного та міжобласного рівня,
включених до календарного плану фізкультурно–оздоровчих та спортивних
заходів Городнянської міської ради на відповідний рік, здійснюється
забезпечення їх харчуванням відповідно до цього Порядку та граничних
добових норм витрат на харчування учасників спортивних заходів за рахунок
коштів міського бюджету в межах асигнувань на відповідний рік.
6. 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 за кошти
обласного або державного бюджету, то забезпечення їх харчуванням
здійснюється відповідно до цього Порядку та граничних добових норм витрат
на харчування учасників спортивних заходів за рахунок коштів міського
бюджету в межах асигнувань на відповідний рік.
7. Усі видатки на забезпечення харчуванням здійснюються за рахунок
коштів міського бюджету в межах асигнувань на відповідний рік, згідно до
затверджених грошових добових норм витрат на харчування учасників
спортивних заходів.

Додаток 3
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

Норми витрат на нагородження переможців
та призерів спортивних заходів
1.Наведені нижче Норми витрат на нагородження переможців та призерів
спортивних заходів застосовуються для визначення граничного розміру
видатків учасникам спортивних заходів і фінансуються в межах асигнувань
передбачених на проведення заходів.
2. Видатки на проведення заходу розраховуються, виходячи з місця його
проведення, кількості учасників та тривалості заходів і здійснюється в межах
видатків затверджених відповідними кошторисами.
3.Норми на нагородження переможців та призерів спортивних змагань (в
гривнях):
3.1. При проведенні комплексних спортивних заходів
до 1500;
3.2. При проведенні обласних спортивних
заходів та турнірів:
на команду
до 1500
особисті:
за І місце
за ІІ місце
за ІІІ місце

до 800
до 700
до 600

3.3 При проведенні районних та міських спортивних
заходів та турнірів:
на команду

до 900

особисті:
за І місце
за ІІ місце
за ІІІ місце

до 700
до 600
до 500

4. У відповідності до норм витрат вказаних у п.3 даних норм, переможці і
призери змагань нагороджуються речовими призами чи грошовими
винагородами. Придбання призів для нагородження здійснюється у
безготівковому порядку або (у виключних випадках) за готівку.
5. При проведенні нетрадиційних заходів (масових і міжнародних
пробігів, матчевих зустрічей, професійних конкурсів, урочистих зустрічей.
Вечорів вшанування, заходів з нагоди визначних і пам’ятних дат чи визначних
досягнень, інших нетрадиційних заходів), норми витрат для нагородження
переможців і призерів чи вшанованих осіб встановлюються кожного разу
окремо про складанні кошторису, виходячи з фінансових можливостей.
Кошториси на фінансування таких заходів (при фінансуванні яких
перевищуються затверджені норми витрат) в обов’язковому порядку письмово

погоджуються чи затверджуються рішенням виконкому Городнянської міської
ради.
6. Обмеження норм витрат на нагородження переможців і призерів
спортивних заходів (в тому числі нетрадиційних) не поширюються на кошти,
які надходять від спонсорів або з позабюджетних джерел.

Додаток 2
до рішення тринадцятої (31) сесії
сьомого скликання
Городнянської міської ради
від 07 березня 2019 року

Грошові добові норми витрат
на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, грн.
Спортивні заходи обласного та міжобласного рівня,
навчально-тренувальні збори по підготовці до
Міжнародних та Всеукраїнських спортивних змагань

Вид спорту

Всі види спорту

Фізкультурно-оздоровчі
та всі види спортивномасових заходів

Учасники спортивних
заходів

Спортсмени
(здобувачі освіти)
Тренери, спортивні судді
та інші учасники
спортивних заходів
Спортсмени
(здобувачі освіти)
Спортивні судді та інші
учасники спортивних
заходів

Спортивні заходи, що
проводяться на території
Городнянської ОТГ,
навчально-тренувальні
збори по підготовці до
обласних змагань (грн.)

Відкриті турніри, турніри
першості, матчеві
зустрічі, Спартакіади,
спортивні ігри, фестивалі,
чемпіонати дитячоюнацької футбольної ліги,
змагання на призи клубу
«Шкіряний м’яч»,
відкриті чемпіонати міст
тощо (грн.)

Чемпіонати та кубки з
видів спорту (відкриті,
командні, особисті,
відбіркові, особистокомандні тощо ) (грн.)

60

до 80

до 150

до 80

до 80

до 150

60
до 80

