
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

06 червня 2018 року № 175 

 

 

Про затвердження порядку та граничних 

норм витрат на забезпечення харчуванням  

учасників спортивних заходів 

 

Відповідно до статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року        

№ 689 ,,Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів 

державного та міжнародного рівня“ (зі змінами), наказів Міністерства молоді та 

спорту України від 27.01.2014 № 144 ,,Про затвердження Норм витрат на 

нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня“, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за № 246/25023 (зі 

змінами), від 27.01.2014 № 146 ,,Про затвердження грошової норми витрат на 

забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів“, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 07.02.2014 за № 252/25029 (зі змінами), з метою 

розвитку фізичної культури та спорту, посилення соціального захисту 

спортсменів, тренерів, інших учасників спортивних заходів, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити:  

1.1. Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади учасників спортивних 

заходів (додаток 1); 

1.2. Граничні норми витрат на харчування учасників спортивних заходів 

(додаток 2). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради (Андрейщук Р.А.) та 

постійну комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/689-2013-%D0%BF/print1381138285511372#n16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/689-2013-%D0%BF/print1381138285511372#n16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/689-2013-%D0%BF/print1381138285511372#n16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/689-2013-%D0%BF/print1381138285511372#n253


Додаток 1 

до рішення тридцять дев’ятої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

06 червня 2018 року №175 

 

 

ПОРЯДОК 

забезпечення харчуванням за рахунок коштів бюджету Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади учасників спортивних 

заходів (далі – Порядок)  

 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок 

коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

учасників спортивних заходів (далі - спортивні заходи). 

2. Харчування забезпечується відповідно до цього Порядку, виходячи із 

реальних можливостей бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

3. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за 

рахунок коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, належать: 

першість закладів загальної освіти та спортивних шкіл, міські, районні, 

обласні, всеукраїнські змагання; 

чемпіонати України. 

4. За рахунок коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади забезпечуються харчуванням: 

учасники спортивних заходів - спортсмени, тренери, спортивні судді та 

інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення таких заходів 

відповідно до положень (регламентів) про проведення зазначених заходів і 

включені до списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що 

проводить спортивний захід; 

учасники навчально-тренувальних зборів,  члени збірних команд з видів 

спорту - спортсмени та тренери збірних команд Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, які включені до списку учасників зборів 

згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить такі збори; 

учасники фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів спорту 

інвалідів, працівники, що їх супроводжують та обслуговують, інструктори, 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; 

учасники спортивних заходів, що проводяться на території закладів 

освіти, спортивної школи, та їх тренери, які включені до списку учасників 

зборів згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить такі заходи. 



5. Видатки на забезпечення харчуванням здійснюються за рахунок коштів 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в межах 

затверджених бюджетних призначень на відповідний період. 

6. Під час проведення 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. 

Організатор, що проводить спортивні заходи та/або організація, яка 

відряджає спортсменів, укладають угоди про надання послуг із забезпечення 

харчуванням учасників таких заходів за безготівковим розрахунком із закладом 

громадського харчування з урахуванням їх місцезнаходження. 

У разі відсутності можливості та доцільності організації повноцінного 

харчування учасників спортивних заходів, забезпечення їх харчуванням може 

здійснюватися шляхом перерахування в установленому порядку коштів на 

платіжну картку керівника, який після отримання виплачує  їх готівкою 

учасникам, які включені до списку згідно з розпорядчим актом організатора, що 

проводить спортивний захід. 

7. 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; 

надання закладом громадського харчування сухого пайка учасникам 

спортивних заходів (у разі неможливості забезпечення їх харчуванням шляхом 

надання відповідних послуг); 

перерахування бюджетних коштів на платіжну картку керівника, який 

після отримання виплачує  їх готівкою учасникам, які включені до списку 

згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивний захід. 

Учасники спортивних заходів, які забезпечують себе харчуванням 

самостійно, дотримуються встановленого режиму та раціону харчування. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення тридцять дев’ятої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

06 червня 2018 року № 175 

 

 

Граничні норми витрат  

на харчування учасників спортивних заходів 

 
Ранг змагань Дорослі 

спортсмени, 

грн. 

Спортсмени 

до 18 років, 

грн. 

Тренери, 

судді, 

інспектори, 

медперсонал, 

грн. 

Навчально-тренувальні 

збори 

Дорослі 

спортсмени, 

грн. 

Юнаки до 

18 років, 

грн. 

Першість закладів 

загальної середньої 

освіти або 

спортивних шкіл 

30,00 30,00 40,00 - - 

Міські змагання 45,00 40,00 45,00 - - 

Районні змагання 45,00 40,00 45,00 - - 

Обласні змагання 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Всеукраїнські 

змагання 

130,00 120,00 130,00 130,00 120,00 

Чемпіонати України 150,00 130,00 150,00 150,00 130,00 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


