
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від      травня   2016р.               №    
 

м. Знам`янка 
 

 

 

Про затвердження норм грошових 

витрат на проведення спортивних змагань,  

навчально-тренувальних зборів 
 

 

           Відповідно до статті 40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", 

наказу  управління фізичної культури та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 

17 березня 2011 року №96 „Про затвердження  норм витрат на проведення спортивних 

змагань та навчально-тренувальних зборів”,  з метою реалізації заходів „Міської цільової 

рограми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2012 – 2016 роки”, затвердженої 

рішенням Знам’янської міської ради від 27 січня 2012 року №483 міською радою 

20.03.2013 року №4.8-35/6 та з метою посилення соціального захисту спортсменів, 

тренерів, інших учасників спортивних заходів та  створення належних умов для 

підготовки спортсменів міста до обласних, державних і міжнародних змагань 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити норми грошових витрат на проведення спортивних змагань, навчально-

тренувальних зборів та перелік видів спорту з великими фізичними 

навантаженнями та енерговитратами згідно з додатком.  
 

2. Додаткові витрати, пов’язані зі збільшенням норм видатків на проведення 

спортивних змагань і навчально – тренувальних зборів проводити у межах 

асигнувань передбачених у міському бюджеті на заходи з фізичної культури та 

спорту.   
 

3. Контроль за виконанням рішення  покласти першого заступника міського голови 

В. Загородню.  

 
 

Міський  голова                                                        С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток  

                                                                                       до рішення виконавчого  

                                                                                       комітету Знам’янської міської     

                                                                                       ради 

 від         травня 2016 року №____ 

 

 

Норми витрат 

 на проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів 

 

І. Загальні положення 

 

         Наведені нижче Норми витрат на проведення спортивних змагань та навчально-

тренувальних зборів (далі по тексту Норми) застосовуються для визначення розміру 

видатків на здійснення, передбачених календарним планом, спортивних заходів у межах 

видатків затверджених відповідними кошторисами. 

          Видатки розраховуються виходячи з кількості учасників, тривалості заходів та місця 

їх проведення. 

          Учасниками заходу вважаються спортсмени, тренери, судді та інші учасники, які 

згідно з Положенням про проведення змагань або відповідно до списку учасників 

навчально-тренувального збору. Включені до затвердженого відповідним наказом списку 

осіб, що беруть участь у заході. 

 

ІІ. Харчування 

 

2.1 Норми витратна харчування з розрахунку на одну особу на добу ()грн. 

 Види спорту з великим 

фізичним навантаженням 

та  енерговитратами 

(додаток1) 

Інші види 

спорту 

2.1.1На обласних змаганнях (чемпіонатах, матчевих зустрічах та інших заходах) 

Для юніорів, юнаків, дівчат та дорослих До 40 До 35 

Для тренерів, суддів та інших учасників До 40 До 35 

2.1.2. На міських змаганнях (чемпіонатах, матчевих зустрічах та інших заходах) 

Для юніорів, юнаків, дівчат та дорослих До 30 До 25 

Для тренерів, суддів та інших учасників До 30 До 25 

 

 

 

 

                             Секретар виконкому                                 І.Ратушна 

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Додаток 1  

до пункту 2.1. Норм витрат 

на проведення спортивних 

змагань та навчально-

тренувальних зборів 

 

 

Перелік видів спорту  

з великими фізичними навантаженнями та енерговитратами 
 

№ 

п/п 
Вид спорту 

1. Баскетбол 24. Біатлон 

2. Бокс 25. Гірськолижний спорт 

3. Боротьба греко-римська 26. Ковзанярський спорт 

4. Боротьба вільна 27. Лижний спорт 

5. Велосипедний спорт – гонки на треку 28. Лижний спорт – двоборство 

6. Велосипедний спорт – гонки на шосе 29. Санний спорт 

7. Важка атлетика 30. Фігурне катання 

8. Бадмінтон 31. Фристайл 

9. Веслування академічне 32. Регбі 

10. Веслування на байдарках і каное 33. Тхеквондо 

11. Вітрильний спорт 34. Триатлон 

12. Водне поло 35. Пауерліфтинг  

13. Волейбол 36. Хокей на траві 

14. Гандбол 37. Теніс настільний  

15. Гімнастика спортивна 38. Альпінізм і скелелазіння 

16. Гімнастика художня 39. Боротьба самбо 

17. Дзюдо 40. Карате 

18. Легка атлетика 41. Кікбоксинг 

19. Плавання 42. Орієнтування спортивне 

20. Плавання синхронне 43. Волейбол пляжний 

21. Сучасне п‘ятиборство 44. Велоспорт-маунтенбайк 

22. Фехтування 45. Теніс 

23. Футбол 46.  
 

 

 

 

 

Секретар виконкому                                             І.Ратушна 


