УКРАЇНА

Великомихайлівська районна державна адміністрація Одеської області

Розпорядження
15.08.2017

№ 308/А-2017

Про затвердження норм витрат на
проведення спортивних заходів
районного рівня
Відповідно до статей 22, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013
року №689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних
заходів державного та міжнародного рівня», розпорядження голови Одеської
обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2016 року №788/А-2016
«Про затвердження норм витрат па проведення спортивних заходів
місцевого рівня», з метою посилення в районі соціального захисту
спортсменів, тренерів, спортивних суддів, інших учасників спортивних
заходів, створення належних умов для підготовки спортсменів району до
обласних, міжнародних та Всеукраїнських змагань;
1. Затвердити:
1) Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного
бюджету учасників спортивних заходів районного рівня, що проводяться за
участю спортсменів та команд району (додається).
2) Грошову норму витрат на харчування спортсменів-учасників
спортивних заходів районного рівня (додається).
3) Фінансовому управлінню та сектору у справах сім’ї, молоді та
спорту районної державної адміністрації врахувати дане розпорядження про
виділення коштів на проведення заходів реалізації Програми розвитку
фізичної культури та спорту в районі на 2017-2021 роки.
2. Контроль за виконанням цьог

Голова районної
державної адміністрації

і залишаю за собою.

В.В. Слідзюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
голови районної
державної адміністрації
15.08.2017 № 308/А-2017
ПОРЯДОК
забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного
бюджету учасників спортивних заходів районного рівня,
що проводяться за участю спортсменів та команд району
1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчування за рахунок
коштів районного бюджету (далі-бюджетні кошти) учасників спортивних
заходів обласного та районного рівня, що проводяться за
участю
спортсменів та
команд Великомихайлівського району (далі-спортивні
заходи).
2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням
за рахунок бюджетних коштів, належить: спортивні заходи, включені до
Єдиного календарного плану районних спортивно-масових заходів,
обласних, Всеукраїнських, міжнароднихзмагань та молодіжних заходів на
відповідний рік (далі-календар), затвердженого управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту Одеської обласної державної адміністрації, зокрема
турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри, офіційні обласні змагання,
навчально-тренувальні збори команд та спортсменів району з видів спорту,
фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів, збори та
табори з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів; спортивні заходи,
■що проводяться сектором у справах сім’ї, молоді та спорту районної
державної адміністрації (далі-сектор)
3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивних
заходів забезпечуються харчуванням такі учасники: спортсмени, тренери,
спортивні судді та інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення
заходів.
4. Видатки на забезпечення харчуванням здійснюється в межах та за
рахунок бюджетних коштів, передбачених в районному бюджеті на
відповідний рік, передбачений кошторисами на організацію та проведення
зазначених заходів відповідно до затверджених грошових норм витрат.
5. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить
такі заходи, або організація, яка
відряджає спортсменів, забезпечує
харчуванням учасників відповідно
до положення (регламенту) про
проведення зазначених заходів та добових норм.
6. Забезпечення харчуванням спортсменів здійснюється
шляхом
виділення грошових коштів по платіжній відомості, відповідно до добових
норм.

Керівник апарату
районної державної адміністрації

У.М. Марценюк
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ГРОШОВА НОРМА
витрат на харчування спортсменів-учасників
спортивних заходів районного рівня
№
з/п

Групи
видів
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У часники
сп орти вни х
заходів
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3

С порт
ивні
ігри
Інш і
види
спорту
Всі
види
спорту
Всі
види
спорту

С портсм ени

1.

2.

3
4.

С ум и кош тів н а харчуван ня за ви дам и сп орти вни х заходів
сп ортивні зм агання
Ч ем піон ати, К убки,
Ч ем піон ати, К убки,
турн іри , ф естивалі,
турніри, ф ести валі,
сп артакіади ,
спартакіади,
сп ортивні ігри,
сп о рти вн і ігри,
м іж н ародні зм аган ня,
м іж н ародні
зм аган ня, та інші
та інш і оф іційні
зм аган ня, крім
оф іц ій н і зм агання,
м ол од ш и х вікових
крім м олодш их
груп, щ о вкл ю чен і до
вікови х груп, щ о
вкл ю чен і до Є диного Є диного кал ен дарн ого
п лан у об л асн и х
кален дарного плану
об л асн и х спортивно- сп орти вн о-м асови х
заходів,
м асови х заходів,
В сеук раїн ськи х та
В сеукраїн ськи х та
м іж н арод н и х зм агань.
м іж н арод ни х
зм агань.
4
5

Ф ізкультурнооздоровчі,спортивн і
заход и спорту інвалідів,
сп рям ован і на
розви то к та
поп уляризацію
параолім пійського руху
та спорту, збори з
ф ізкультурносп ор ти вн о ї р еаб ілітац ії
інвалідів, вклю чені до
Є диного календарного
плану обласних
сп орти вно-м асових
заходів, В сеукраїнськи х
та м іж н ародни х
зм агань.
6

дорослі

ю наки

інваліди

180

120

120

140

140

140

140

140

140

120

120

120

С портсм ени

Т ренери

С портивні
судді, інш і
учасни ки
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