
Проєкт 

 
БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
LV  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
Від  05 червня  2020  року                      №  - VІІ 
 

Про затвердження Порядку забезпечення харчуванням за 
рахунок коштів районного бюджету учасників спортивних 
заходів районного рівня, що проводиться на території 
Богодухівського району, Порядку забезпечення лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення спортсменів - 
учасників спортивних заходів місцевого рівня, що 
проводяться на території Богодухівського району  
 
 

За поданням Богодухівської райдержадміністрації, на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року  № 689 «Про затвердження 
норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня», 
постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 1992 року № 63 «Про 
впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у галузі спорту», 
районної соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Богодухівському районі на 2019-2023 роки, з метою посилення соціального захисту 
спортсменів, тренерів, інших учасників спортивних заходів, ліквідації існуючої 
диспропорції між розмірами харчування тренерів і спортсменів, створення 
належних умов для підготовки спортсменів до змагань, відповідно до статті           
43 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», районна рада: 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів 

районного бюджету учасників спортивних заходів місцевого рівня, що проводяться 
на території Богодухівського району (додається). 

2. Затвердити Порядок забезпечення лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення спортсменів — учасників спортивних заходів (додається). 
 3. Богодухівській районній державній адміністрації вжити заходів щодо 
забезпечення виділення коштів з районного бюджету на виконання пунктів 1, 2 
даного рішення  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з гуманітарних питань, охорони здоров’я, соціального захисту населення 
(Ситник Л.М.) 
 
 
 

Заступник голови районної ради                                                            Р.І.Ярошенко          



    ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням районної ради 

                                                                                                від 05.06.2020 року №     - VІІ 
                                                                                              (LV сесія VІІ скликання) 

 
П О Р Я Д О К 

забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного бюджету 
учасників спортивних заходів місцевого рівня, що проводяться на 

території Богодухівського району 
1. Порядок забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного 

бюджету учасників спортивних заходів місцевого рівня, що проводяться на 
території Богодухівського району (далі - Порядок), визначає механізм 
забезпечення харчуванням за рахунок коштів районного бюджету (далі - бюджетні 
кошти) учасників спортивних заходів, що проводяться на території. 
Богодухівського району (далі - спортивні заходи). 

2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за 
рахунок бюджетних коштів, належать: 

- спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів Богодухівського району на відповідний рік, 
затвердженого головою районної державної адміністрації, зокрема районні 
змагання, навчально-тренувальні збори районних команд з видів спорту, 
фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів, збори та 
табори з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, що проводяться на 
території Богодухівського району; 

- спортивні заходи, що проводяться спеціалізованими закладами. 
спортивного профілю (далі - спортивні організації), дитячо-юнацькими 
спортивними школами, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі - 
школи); 

- на підготовку від району учасників та їх участь у офіційних обласних 
спортивних заходах, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів Харківської області на відповідний рік, у разі 
відсутності їх фінансування Управлінням молоді та спорту Харківської обласної 
державної адміністрації 

3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивних заходів 
забезпечуються харчуванням такі їх учасники: 

під час проведення спортивних заходів - спортсмени, тренери, спортивні 
судді та інші учасники, які забезпечують організацію та проведення спортивних 
заходів (керівники заходів, допоміжні та обслуговуючі працівники, які 
забезпечують їх проведення) та відповідно до положень (регламентів) про  
проведення зазначених заходів включені до списку їх учасників згідно з 
розпорядчим актом організатора, що проводить спортивний захід; 

під час проведення навчально-тренувальних зборів районних команд з 
видів спорту - спортсмени та тренери ( головний, провідний, старший тренер з 
виду спорту, тренер з виду спорту, начальник команди, особистий тренер, тренер-
адміністратор, лікар, масажист, тренер-психолог, тренер-хореограф, судді з видів 
спорту), які включені до списку учасників навчально-тренувальних зборів з видів 
спорту згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить  такі збори; 

під час проведення фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів 



спорту інвалідів, зборів та таборів з фізкультурно-спортивної реабілітації 
інвалідів - тренери з видів спорту інвалідів, тренери-реабілітологи, інваліди, які 
проходять реабілітацію, супроводжуючі та обслуговуючі працівники, інструктори, 
інші фахівці, залучені до проведення фізкультурно- оздоровчих, спортивних 
заходів з видів спорту інвалідів, а також зборів та таборів з фізкультурно-
спортивної реабілітації інвалідів-спортсменів, які відповідно до положень про 
проведення зазначених заходів включені до списку їх учасників згідно з 
розпорядчим актом організатора, що проводить спортивні заходи. 

 4. Видатки на забезпечення харчуванням спортивних заходів здійснюються 
в межах та за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених з районного бюджету 
на відповідний рік по галузі «Фізична культура і спорт» на виконання заходів 
районної соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в 
Богодухівському районі на 2019-2023 роки. 
 5. Грошова норма витрат на забезпечення харчуванням учасників 
спортивних заходів за рахунок коштів районного бюджету розроблена згідно з 
додатком 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року                
№ 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів 
державного та міжнародного рівня» визначається згідно з додатком (додається). 
  Зазначені норми витрат можуть переглядатися щороку до 01 квітня на 
підставі даних Головного управління статистики у Харківській області щодо рівня 
середньоринкових роздрібних цін на відповідні продукти харчування станом на 
01 січня поточного року. 

6. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить такі 
заходи, забезпечує харчуванням їх учасників відповідно до положення 
(регламенту) про проведення зазначених заходів та добових норм і коефіцієнтів. 

Організатор, що проводить спортивні заходи, укладає угоди про надання 
послуг із забезпечення харчуванням учасників таких заходів за безготівковим 
розрахунком із закладом громадського харчування, з урахуванням його 
місцезнаходження. 

7. У разі відсутності з об’єктивних причин можливості та доцільності 
організації повноцінного харчування учасників навчально-тренувальних зборів, 
забезпечення їх харчуванням може здійснюватися шляхом перерахування в 
установленому порядку бюджетних коштів на їх власні платіжні картки або 
виплати таких коштів готівкою, з урахуванням добових норм і коефіцієнтів 
застосування норм готових до вживання продуктів харчування у раціоні учасників 
спортивних заходів державного та місцевого рівня й добового розподілу 
енергетичних потреб, групи видів спорту, виду спортивного заходу, визначених у 
додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року                    
№ 689 «Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів 
державного та міжнародного рівня» та пункті 5 цього Порядку. 

8. Відповідальним за безпеку і якість продуктів харчування та готової 
продукції є керівник закладу, який забезпечує харчуванням учасників спортивних 
заходів. 

 
Заступник голови районної ради                                         Р.І.Ярошенко 
 
 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням районної ради 

                                                                                               від 05.06.2020 року №   - VІІ 
                                                                                              (LV сесія VІІ скликання) 

 
ПОРЯДОК 

                   забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного         
призначення спортсменів - учасників спортивних заходів 

1. Порядок забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення спортсменів - учасників спортивних заходів (далі - Порядок) 
визначає механізм забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення спортсменів районних команд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
спеціалізованих закладів спортивного профілю, що фінансуються з районного 
бюджету, спортсменів - учасників фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з 
видів спорту, учасників зборів та таборів з фізкультурно-спортивної  реабілітації 
інвалідів (далі - спортсмени), які є учасниками спортивних заходів місцевого 
рівня (далі - спортивні заходи). 

2. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення спортсменів здійснюються в межах та за рахунок бюджетних 
асигнувань з районного бюджету, передбачених по галузі «Фізична культура і 
спорт» (далі - бюджетні кошти) на виконання заходів районної соціальної 
програми розвитку фізичної культури і спорту в Богодухівському районі на . 
2019-2023 роки. 

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, який 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 реабілітацію інвалідів в Україні» та цим Порядком. 

5. Під час проведення спортивного заходу організатор, який 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, затвердженої Богодухівською районною радою. 

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 Єдиного календарного плану фізкультурно-
оздоровчих та спортивних заходів Богодухівського району на відповідний рік, 
навчально-тренувальних зборів команд з видів спорту, затвердженого головою 
районної державної адміністрації, та навчально - тренувальні збори команд з 
видів спорту, що проводяться на території Богодухівського району; 

- фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів, збори 
та табори з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів; 

- спортивні заходи, що проводяться спеціалізованими закладами 



спортивного профілю (далі - спортивні організації), дитячо-юнацькими 
спортивними школами, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі - 
школи). 

Під час проведення спортивних заходів учасники, у разі потреби, 
забезпечуються аптечкою екстреної медичної допомоги. 

7. Видатки на забезпечення учасників лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення 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, залученим лікарем, лікарем команди, 
лікарем спортивної організації або школи для кожного учасника індивідуально з 
дотриманням антидопінгових вимог відповідно до Всесвітнього антидопінгового 
кодексу, таких міжнародних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції, як 
«Заборонений список» з терапевтичного використання заборонених речовин та 
методів з тестування. 

9. Заявка на придбання лікарських засобів та виробів медичного 
призначення, необхідних для забезпечення учасників, складається тренером, 
залученим лікарем, лікарем команди та після погодження з головним тренером 
команди та відповідальним за проведення фізкультурно-оздоровчого, спортивного 
районного заходу з видів спорту, зборів та таборів з фізкультурно - спортивної 
реабілітації інвалідів надається керівникові організатора, який проводить 
спортивний захід. 

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які. повинні 
бути в аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується організатором, який 
проводить спортивний захід, за поданням лікаря окремо у кожному випадку. 

10. Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення 
здійснюється організатором, який проводить спортивний захід, на підставі, 
відповідних заявок. 

11. Організатор, який проводить спортивний захід, видає лікарські засоби та 
вироби медичного призначення тренерам та лікарям. 

12. Тренер 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. 
 
 
Заступник голови районної ради                                                            Р.І.Ярошенко 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до Порядку забезпечення харчуванням за 

рахунок коштів районного бюджету 
учасників спортивних заходів місцевого 

рівня, що проводяться на території 
Богодухівського району 

                                                                                               від 05.06.2020 року № - VІІ 
                                                                                              (LV сесія VІІ скликання) 

   
Грошова норма витрат 

на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів  
за рахунок коштів районного бюджету 

  
  Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів   

Група видів 
спорту 

Учасники 
спортивних 

заходів 

Спортивні змагання та навчально-тренувальні 
збори 

з підготовки до: 
районних та 

обласних 
змагань, 

включених до 
календарного 

плану 
фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних 
заходів   

районних та 
обласних 
змагань, 

включених до 
календарного 

плану 
фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних 
заходів  серед 

юніорів 

районних  та 
обласних змагань 
серед спортсменів 
молодших вікових 
груп, включених 
до календарного 

плану 
фізкультурно-
оздоровчих та 

спортивних 
заходів   

1 2 3 4 5 

І група: 
 види спорту з 
переважним 

проявом 
витривалості 

спортсмени до 499,00 грн до 209,00 грн до 179,00 грн 

тренери до 309,00 грн до 179,00 грн до 149,00 грн 

інші учасники, 
спортивні судді 

  
до 299,00 грн 

  

  
до 104,00 грн 

  
до 104,00 грн 

ІІ 
група: швидкісно-
силові, складно-

координаційні види 
спорту та спортивні 

єдиноборства 

спортсмени до 499,00 грн до 179,00 грн до 119,00 грн 

тренери до 309,00 грн до 149,00 грн до 119,00 грн 

інші учасники, 
спортивні судді 

  
до 299,00 грн 

  
до 104,00 грн 

  
до 104,00 грн 

ІІІ група: спортивні 
ігри 

спортсмени до 499,00 грн до 209,00 грн до 149,00 грн 

тренери До299,00 грн до 179,00 грн до 149,00 грн 

інші учасники, 
спортивні судді 

до 299,00 грн до 104,00 грн до 104,00 грн 

ІV група: інші види 
спорту 

спортсмени до 249,00 грн до 119,00 грн до 89,00 грн 

тренери до 219,00 грн до 119,00 грн до 89,00 грн 

інші учасники, 
спортивні судді 

До 204,00 грн до 104,00 грн до 104,00 грн 



 

 
 
  
  Заступник голови районної ради                                                            Р.І.Ярошенко 
 
 

 
 

Група видів 
спорту 

Учасники 
спортивних заходів 

Фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи 
спорту інвалідів, спрямовані на розвиток та 
популяризацію параолімпійського руху та 
спорту, збори з фізкультурно-спортивної 

реабілітації інвалідів, включені до 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів району 
І група: види спорту 

з переважним 
проявом 

витривалості 

спортсмени до 379,00 грн 
тренери до 249,00 грн 

інші учасники, 
спортивні судді 

  
до 204,00 грн 

ІІ група: швидкісно-
силові, складно-

координаційні види 
спорту та спортивні 

єдиноборства 

спортсмени до 349,00 грн 
тренери до 219,00 грн 

інші учасники, 
спортивні судді 

  

до 204,00 грн 

ІІІ група: спортивні 
ігри 

спортсмени до 249,00 грн 
тренери до 219,00 грн 

інші учасники, 
спортивні судді 

до 204,00 грн 

ІV група: інші види 
спорту 

спортсмени до 219,00 грн 
тренери до 219,00 грн 

інші учасники, 
спортивні судді 

  
до 204,00 грн 
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