
 

 

 

 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

V сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 08 липня 2016 року          № 279 

 

Про затвердження норм витрат на проведення 

спортивних змагань та навчально-тренувальних 

зборів на 2016 рік 

 

З метою посилення соціального захисту спортсменів, тренерів та 

інших учасників спортивних заходів, підвищення спортивної майстерності й 

успішних виступів на змаганнях різного рівня, створення належних умов для 

підготовки до обласних та державних змагань, відповідно до Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт», керуючись статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозиції постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва, Бережанська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Норми витрат на проведення спортивних змагань та 

навчально-тренувальних зборів для спортсменів, тренерів та інших 

учасників на 2016 рік  згідно з додатком. 

2. Витрати на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних 

зборів на 2016 рік здійснювати в межах асигнувань, виділених на 

розвиток фізичної культури та спорту. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради забезпечити 

дотримання «Норм витрат» при фінансуванні спортивних заходів. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію міської ради з 

питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



 

 

 

Додаток  

до рішення п’ятої  сесії міської ради 

№ 279 від 08 липня 2016 року  

 

Норми витрат на харчування при 

 проведенні та участі у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних 

зборах на 2016 рік 
№ 

п/п 

Заходи Сума 

(грн.) 

1. 
Проведення та участь в товариських міських, районних, обласних змаганнях 

для учасників, тренерів та представників команд на добу для однієї особи  

(школярі) 

до 150.00 

2. 
Проведення та участь в  обласних змаганнях для учасників, тренерів та 

представників команд на добу для однієї особи (дорослі) 

до 200.00 

3. 
Проведення та участь у всеукраїнських змаганнях для учасників, тренерів та 

представників команд на добу для однієї особи  (дитяча ліга) 

до 200.00 

4. 
Проведення та участь у міжнародних змаганнях для учасників та 

представників команд на добу для однієї особи ( дитяча ліга) 

до1000.00 

5. 
Навчально-тренувальні збори для учасників, тренерів та представників 

команд на добу для однієї особи ( школярі та дорослі) 

до 250.00 

6. Для суддів до 250.00 

 

Норми грошових витрат  нагородження переможців та призерів 

при проведенні змагань (на команду) в 2016 році 
№ 

п/п 

Заходи Сума (грн.) 

1 

Міських  

 за І місце 250.00 

за ІІ місце 200.00 

за ІІІ місце 150.00 

2 

Обласних  

за І місце 500.00 

за ІІ місце 400.00 

за ІІІ місце 300.00 

3 

Всеукраїнських  

за І місце 1000.00 

за ІІ місце 800.00 

за ІІІ місце 600.00 

 

Норми витрат на проживання при 

 проведенні та участі у спортивних змаганнях, навчально-тренувальних 

зборах на 2016 рік 

№ 

п/п 

Заходи Сума(грн.) 

1 Проведення та участь в товариських міських, 

районних, обласних змаганнях для учасників, 

тренерів та представників команд на добу для однієї 

особи (школярі) 

до 200.00 



 

 

 

2 Проведення та участь в  обласних змаганнях для 

учасників, тренерів та представників команд на добу 

для однієї особи (дорослі) 

до 200.00 

3 Проведення та участь у міжнародних змаганнях для 

учасників, тренерів та представників команд 

(дитяча ліга) 

до 1000.00 

3 Проведення та участь у всеукраїнських змаганнях 

для учасників, тренерів та представників команд на 

добу для однієї особи (дитяча ліга) 

до 200.00 

4 Навчально-тренувальні та оздоровчі збори для 

учасників, тренерів та представників команд на добу 

для однієї особи (школярі та дорослі) 

до 200.00 

5 Для суддів до 200.00 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 

 


