УКРАЇНА

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 23.05.2018 № 20-XLVI-7
м. Слов’янськ
Про
затвердження
норм
витрат
матеріального забезпечення проведення
та участі у фізкультурно-оздоровчих і
спортивних
заходах,
матеріальне
забезпечення їх учасників

З метою належного фінансування сфери фізичної культури та спорту,
забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
різних рівнів, соціального захисту спортсменів та тренерів міста, створення
сприятливих умов з організації якісного, змістовного дозвілля широких верств
населення, беручи до уваги Постанови Кабінету Міністрів України
від 06.02.1992 № 63 «Про впровадження фінансування та матеріального
забезпечення у галузі спорту» та від 18.09.2013 № 689 «Про затвердження норм
витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня»,
наказ Міністерства молоді та спорту України від 27 січня 2014 року № 146
«Про затвердження грошової добової норми витрат на забезпечення
харчуванням учасників спортивних заходів», враховуючи рішення виконавчого
комітету від 16.05.2018 № 317 «Про клопотання перед Слов’янською радою про
затвердження норм витрат матеріального забезпечення проведення та участі у
фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах, матеріальне забезпечення їх
учасників», керуючись п.15, п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШУЄ:
1.

Затвердити норми витрат матеріального забезпечення проведення та
участі у фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах, матеріальне
забезпечення їх учасників:
1.1. порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів міського
бюджету учасників фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
(додаток 1);
1.2. порядок забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного
призначення спортсменів – учасників фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів (додаток 2)
1.3. граничні грошові добові норми витрат на забезпечення харчуванням
учасників фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (додаток 3)
1.4. граничні грошові добові норми витрат на забезпечення спортсменівучасників
фізкультурно-оздоровчих
і
спортивних
заходів
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2.

3.

лікарськими засобами та виробами медичного призначення та
медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів (додаток 4).
1.5. граничні грошові норми витрат на нагородження переможців та
призерів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (додаток 5)
Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту (Міщенко)
витрати на проведення та участь у міських, обласних, Всеукраїнських та
міжнародних
фізкультурно-оздоровчих
та
спортивних
заходів,
проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до них,
здійснювати у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на
розвиток фізичної культури і спорту (КТКВ МБ: 1115011 «Проведення
навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;
1115012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
неолімпійських видів спорту»; 1115022 «Проведення навчальнотренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту»; 1115031
«Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська комплексна
дитячо-юнацька спортивна школа», «Комунальний заклад «Дитячоюнацька спортивна школа м. Слов’янськ»; 1115061 «Комунальний заклад
«Слов’янський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для
всіх»; 1115062 «Комунальний заклад «Спортивний клуб за місцем
проживання «Культурно-спортивний центр»), відповідно до календарного
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів.
Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Підлісного Ю.І. та постійну комісію міської ради з
питань охорони здоров’я, освіти, соціальної та молодіжної політики
(Смирнов).

Міський голова

В.М. Лях
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Додаток 1
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 20-XLVI-7

ПОРЯДОК
забезпечення харчуванням за рахунок коштів міського бюджету учасників
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
1.
Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за
рахунок коштів міського бюджету (далі - бюджетні кошти) учасників
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
2.
До фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, учасники яких
забезпечуються харчуванням за рахунок бюджетних коштів, належать:
2.1. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, включені до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
м. Слов’янськ на відповідний рік, затвердженого начальником відділу
у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської
міської ради; календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів Донецької області, затвердженого департаментом
сім’ї, молоді та спорту Донецької ОДА;
2.2.Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, що проводяться
спеціалізованими
дитячо-юнацькими
спортивними
школами
олімпійського
резерву,
комплексними
дитячо-юнацькими
спортивними школами та дитячо-юнацькими спортивними школами з
видів спорту, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі школи).
2.3.Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, що проводяться
закладами фізичної культури і спорту (КЗ «Слов’янський міський
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,
КЗ «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний
центр», КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська»)
3.
За рахунок бюджетних коштів під час проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів забезпечуються харчуванням такі їх
учасники:
- фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів - спортсмени,
тренери, спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують організацію
та проведення таких заходів (члени комплексної наукової групи,
керівники заходів, медичні, 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 членів збірних команд з видів спорту спортсмени та тренери збірних команд міста (старший тренер з виду
спорту, тренер з виду спорту, начальник команди, особистий тренер,
тренер-лікар, лікар, тренер-масажист, тренер-механік, тренерхореограф, судді з таких видів спорту, як гімнастика спортивна,
гімнастика художня, спортивна акробатика), які включені до списку
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учасників зборів згідно з розпорядчим актом організатора, що
проводить такі збори;
- фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з видів спорту
спортсменів з інвалідністю, зборів та таборів з фізкультурноспортивної реабілітації спортсменів з інвалідністю; спортсмени,
тренери з видів спорту, тренери-реабілітологи, спортсмени з
інвалідністю, 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
розпорядчим актом організатора, що проводить спортивні заходи;
- фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, що проводяться за
місцем розташування шкіл - постійний та змінний склад спортсменів
та тренерів;
- навчально-тренувальних зборів, що проводяться за межами
розташування шкіл – постійний та змінний склад спортсменів,
тренерів та фахівців, які беруть безпосередньо участь в забезпеченні
тренувального процесу (лікар, масажист, механік, хореограф, інші
спеціалісти), які включені до списку учасників зборів згідно з
розпорядчим актом організатора, що проводить такі збори;
- навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, які
орендовані на строк понад добу, що проводяться за межами
розташування шкіл – спортсмени, тренери та 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 бюджетних коштів, відповідно до затверджених граничних норм
витрат на харчування учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів.
5.
Під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів організатор, що проводить такі заходи, забезпечує харчуванням їх
учасників відповідно до положення про проведення зазначених заходів та норм
витрат на харчування учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів.
Організатор, що проводить фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи
забезпечує харчування спортивних суддів шляхом перерахування в
установленому порядку бюджетних коштів на їх власні платіжні картки або
виплати таких коштів готівкою.
6.
Забезпечення харчуванням учасників фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів, здійснюється відповідно до норм витрат шляхом:
- укладення з закладом громадського харчування договору про надання
послуг із забезпечення харчуванням учасників фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів за безготівковим розрахунком;
- надання закладом громадського харчування сухого пайка учасникам
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів (у разі неможливості
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забезпечення їх харчуванням шляхом надання відповідних послуг);
- перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки або
виплати таких коштів готівкою учасникам фізкультурно-оздоровчих
та спортивних заходів, які забезпечують себе харчуванням самостійно,
з дотриманням встановленого режиму та раціону харчування.
7.
Забезпечення харчуванням спортсменів і тренерів фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів шкіл у разі наявності харчоблоку
здійснюється шляхом закупівлі продуктів харчування відповідно до добових
норм і коефіцієнтів виходячи з меню, яке складає тренер-лікар, лікар.
У разі відсутності в школах харчоблоку та проведення навчальнотренувальних зборів за їх межами забезпечення харчуванням здійснюється
шляхом укладення договорів із закладами громадського харчування відповідно
до добових норм і коефіцієнтів з урахуванням вартості надання таких послуг,
або шляхом перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки, або
виплати таких коштів готівкою учасникам фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів.
8.
Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та
готової продукції несе заклад, який забезпечує харчуванням учасників
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
9.
У разі участі спортсменів та тренерів міста у чемпіонатах області,
України, розіграшах кубків України, інших офіційних всеукраїнських та
міжнародних змаганнях, включених до календарних планів фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів міста, області та України на відповідний рік,
на яких спортсмени та тренери не забезпечуються харчуванням профільними
управлінням та міністерством, то забезпечення їх участі у змаганнях (у т.ч.
харчуванням, проїзду, оплати проживання, стартових внесків, тощо),
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.
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Додаток 2
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 20-XLVI-7

ПОРЯДОК
забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення
спортсменів – учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
1.
Цей Порядок визначає механізм забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення спортсменів - членів збірних
команд міста, спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що
фінансуються з міського бюджету, спортсменів - учасників фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів, учасників зборів та таборів (далі спортсмени), які є учасниками фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.
2.
Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами
медичного призначення спортсменів здійснюються в межах та за рахунок
коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік (далі - бюджетні
кошти).
3.
Лікарськими засобами та виробами медичного призначення
забезпечуються спортсмени згідно з розпорядчим актом організатора, що
проводить спортивний захід.
4.
Під час забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного
призначення спортсменів організатор, що проводить спортивний захід,
керується Законами України «Про фізичну культуру і спорт», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про
захист населення від інфекційних хвороб», «Про основні принципи та вимоги
до безпечності та якості харчових продуктів» та цим Порядком.
5.
Під час проведення спортивного заходу організатор, що його
проводить, забезпечує спортсменів лікарськими засобами та виробами
медичного призначення відповідно до грошової норми витрат на забезпечення
спортсменів - учасників спортивних заходів лікарськими засобами та виробами
медичного призначення.
6.
До спортивних заходів, під час проведення яких спортсмени
забезпечуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення за
рахунок бюджетних коштів, належать:
- спортивні заходи, включені до календарних планів фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів міста, області та України на
відповідний рік;
- спортивні заходи, що проводяться дитячо-юнацькими спортивними
школами (далі - школи), які фінансуються за рахунок коштів міського
бюджету;
- фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, що проводяться
закладами фізичної культури і спорту (КЗ «Слов’янський міський
центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»,
КЗ «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний
центр», КЗ «Фізкультурно-оздоровчий комплекс м. Слов’янська»)
Під час проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
спортсмени, які не включені до складу збірних команд міста з видів спорту,
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шкіл, у разі потреби забезпечуються аптечкою екстреної медичної допомоги.
7.
Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами
медичного призначення спортсменів здійснюються організатором, що
проводить спортивний захід, згідно із затвердженим кошторисом витрат на
проведення такого заходу та грошовими нормами витрат на забезпечення
спортсменів - учасників спортивних заходів лікарськими засобами та виробами
медичного призначення.
8.
Призначення лікарських засобів, виробів медичного призначення на
період проведення спортивного заходу, визначення графіка їх приймання
(застосування) здійснюється тренером – лікарем, лікарем збірної команди або
школи кожному спортсменові індивідуально з дотриманням антидопінгових
вимог відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, таких міжнародних
стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції, як «Заборонений список», тощо.
9.
Заявка на придбання лікарських засобів та виробів медичного
призначення, необхідних для забезпечення спортсменів, складається тренером лікарем збірної команди та після погодження з головним тренером збірної
команди та лікарем, відповідальним за проведення фізкультурно-оздоровчого,
спортивного заходу з видів спорту та зборів, лікарем школи за погодженням з
тренером або старшим тренером відділення надається керівникові організатора,
що проводить спортивний захід.
Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які
повинні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується
організатором, що проводить спортивний захід, за поданням лікаря окремо у
кожному випадку.
10. Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення
здійснюється організатором, що проводить спортивний захід, на підставі
відповідних заявок.
11. Організатор, що проводить спортивний захід, видає лікарські
засоби та вироби медичного призначення тренерам-лікарям та лікарям.
12. Тренер-лікар або лікар видає лікарські засоби та вироби медичного
призначення спортсменам згідно з відомістю про видачу таких засобів та
виробів під розписку.
Зазначена відомість є підставою для списання в установленому порядку
використаних лікарських засобів та виробів медичного призначення.
13. Організатор, що проводить фізкультурно-оздоровчий або
спортивний захід, у разі необхідності, з метою підвищення якості медичного
забезпечення залучає на договірних засадах заклади охорони здоров’я
(екстрена, невідкладна медична допомога.

7

Додаток 3
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 20-XLVI-7

Граничні грошові добові норми витрат на забезпечення харчуванням
учасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
1.

Для спортсменів (дорослих, ветеранів, молоді, юніорів, юнаків та дівчат,
спортсменів з інвалідністю):

- міські змагання
- обласні змагання
- обласні змагання, що проводяться на території
Слов’янської міської ради
- всеукраїнські та міжнародні змагання
- всеукраїнські та міжнародні змагання, що проводяться
на території Слов’янської міської ради
- навчально-тренувальні збори з підготовки до обласних
змагань
- навчально-тренувальні збори з підготовки до
всеукраїнських та міжнародних змагань
2.

до 75 грн.
до 150 грн.
до 100 грн.
до 300 грн.
до 150 грн.
до 100 грн.
до 200 грн.

Для тренерів, суддів та інших учасників:

- міські змагання
- обласні змагання
- обласні змагання, що проводяться на території
Слов’янської міської ради
- всеукраїнські та міжнародні змагання
- всеукраїнські та міжнародні змагання, що проводяться
на території Слов’янської міської ради
- навчально-тренувальні збори з підготовки до обласних
змагань
- навчально-тренувальні збори з підготовки до
всеукраїнських та міжнародних змагань

до 50 грн.
до 130 грн.
до 75 грн.
до 200 грн.
до 130 грн.
до 75 грн.
до 130 грн.
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Додаток 4
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 20-XLVI-7

Граничні грошові добові норми витрат на забезпечення спортсменівучасників фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів лікарськими
засобами та виробами медичного призначення та медичне забезпечення
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

- лікарські засоби та вироби медичного призначення
(грошова норма, гривень на одну особу на добу)

до 130 грн.

- медичний персонал (вартість однієї години роботи)

до 150 грн.

- пункт невідкладної допомоги (вартість однієї години
роботи)

до 250 грн.
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Додаток 5
до рішення міської ради
від 23.05.2018 № 20-XLVI-7

Граничні грошові норми витрат на нагородження переможців і призерів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
1.

Придбання (виготовлення) нагородної атрибутики (кубки, медалі,
грамоти, сувеніри, призи, спортивні товари, сертифікати (білети), тощо)
ціна (грн.) за 1 шт.:

Міські змагання
(чемпіонати, кубки, першості, комплексні спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи
серед дорослих, ветеранів, молоді, юніорів, юнаків та дівчат, спортсменів з інвалідністю)
У командних змаганнях:
за зайняте І місце
до 500 грн.
за зайняте ІІ місце
до 400 грн.
за зайняте ІІІ місце
до 350 грн.
В особистих змаганнях
за зайняте І місце
до 350 грн.
за зайняте ІІ місце
до 300 грн.
за зайняте ІІІ місце
до 250 грн.
Обласні змагання, що проводяться на території Слов’янської міської ради
(чемпіонати, кубки, першості, комплексні спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи
серед дорослих, ветеранів, молоді, юніорів, юнаків та дівчат, спортсменів з інвалідністю)
У командних змаганнях:
за зайняте І місце
до 750 грн.
за зайняте ІІ місце
до 650 грн.
за зайняте ІІІ місце
до 500 грн.
В особистих змаганнях
за зайняте І місце
до 500 грн.
за зайняте ІІ місце
до 450 грн.
за зайняте ІІІ місце
до 400 грн.
Всеукраїнські та міжнародні змагання, що проводяться на території Слов’янської міської
ради
(чемпіонати, кубки, першості, комплексні спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи
серед дорослих, ветеранів, молоді, юніорів, юнаків та дівчат, спортсменів з інвалідністю)
У командних змаганнях:
за зайняте І місце
до 1500 грн.
за зайняте ІІ місце
до 1350 грн.
за зайняте ІІІ місце
до 1200 грн.
В особистих змаганнях
за зайняте І місце
до 1200 грн.
за зайняте ІІ місце
до 1000 грн.
за зайняте ІІІ місце
до 850 грн.
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