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Про затвердження  Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в 

загальноосвітніх закладах  Маловисківської 

міської ради  на  2018-2020  роки 

 

  

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст. 5 

Закону України «Про фізичну культуру і спорт», з метою створення умов для реалізації 

державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення Маловисківської міської ради 

засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту та задоволення потреб у 

поліпшенні здоров'я фізичного та духовного розвитку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Програму розвитку фізичної культури і спорту  в загальноосвітніх 

закладах  Маловисківської міської ради  на 2018-2020  роки (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко 

В.В.), та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради  Жовтило А.В. 

 

 

 

Міський   голова                                                                              Ю.Л.ГУЛЬДАС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради 

від 29.04.2018 року № 939 

Секретар міської ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК  

_______________________ 

  

ПРОГРАМА 

розвитку фізичної культури і спорту 

в загальноосвітніх закладах  Маловисківської міської ради  на 2018-2019 роки 

І. Загальна характеристика програми. 

      1. Розробник програми 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

  2. Відповідальний виконавець програми 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 

комітету Маловисківської міської ради 

  3. Учасники програми 

Відділи міськвиконкому, загальноосвітні 

навчальні заклади   

  4. Термін реалізації програми 2018-2019 роки 

  5. Джерела фінансування Міський бюджет 

 

ІІ. Загальні положення: 

Фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу дітей та 

підлітків, учнівської та студентської молоді, відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, 

підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні 

здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.  

На сьогодні існує потреба у проведенні якісних змін у сфері фізичної культури і 

спорту на основі використання сучасних підходів, об’єднання зусиль зацікавлених 

організацій та широких верств населення. Звідси випливає потреба у прийняті Програми 

розвитку фізкультури і спорту у на території Маловисківської міської ради  на 2018 -2019 

рік. 

  

ІІІ. Мета та завдання програми.  
Метою програми є залучення широких верств населення до масового спорту та 

фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для 

реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів.    

Завданнями програми є створення у місті умов для: 

- задоволення потреб кожного мешканця міста у зміцненні здоров’я, фізичному та 

духовному розвиткові, 

- фізичного виховання та занять спортом в усіх типах навчальних закладів, за 

місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення, 

- розвитку дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту 

інвалідів та ветеранів, 

- поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-

технічного, фінансового та інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і 

спорту. 

ІV. Фінансування програми. 
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах 

бюджетних асигнувань, передбачених на галузь „Фізична культура і спорт”, а також 

позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

V. Напрямки діяльності та основні заходи програми. 

 



1. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота 

у навчальних закладах. 

  

1.1. Забезпечити умови для впровадження фізичного виховання у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах в обсязі не менше 8-12 годин рухової активності на 

місяць. 

                                                                                               2018-2019 роки 

                                                                                               Відділ освіти, молоді та спорту 

 

1.2. Забезпечити у навчальних закладах діяльність системи контролю за станом 

фізичного розвитку та здоров’я учнів на основі державних стандартів. 

                                                                                               2018-2019 роки 

                                                                                               Відділ освіти, молоді та спорту 

 

1.3. Забезпечити розвиток у закладах освіти системи багатоступеневих спортивно-

масових  змагань. 

                                                                                              2018-2019 роки 

                                                                                              Відділ освіти, молоді та спорту 

 

1.4. Забезпечити проведення атестації вчителів та викладачів фізичної культури, 

тренерів-викладачів з видів спорту, відповідно до Положення про атестацію педагогічних 

працівників. 

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                           Відділ освіти, молоді та спорту 

 

1.5  Забезпечити збереження та розширення мережі спортивних гуртків у загальноосвітніх 

навчальних закладах міської ради. 

                                                                                         2018-2019 роки 

                                                                                         Відділ освіти, молоді та спорту 

  

1.6  Забезпечити залучення населення до занять фізичною культурою і спортом за місцем 

навчання, проживання та відпочинку. 

                                                                                          2018-2019 роки 

                                                                                         Відділ освіти, молоді та спорту 

                                                                                                            

1.7  Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів та спортивних секцій 

Маловисківського ДЮЦу спортивним обладнанням та інвентарем. 

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                                 Відділ освіти, молоді та спорту 

1.8 Забезпечити проведення Спартакіади школярів міста Мала Виска. 

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                                 Відділ освіти, молоді та спорту 

 

1.9  Забезпечити участь спортсменів та команд міської громади у Спартакіаді школярів    

Маловисківщини. 

                                                                                                       2018-2019 роки 

                                                                                 Відділ освіти, молоді та спорту 

 

1.10 Створювати умови для підвищення фізичної підготовленості призовної молоді. 

                                                                                                    2018-2019 роки 

                                                                                                    Відділ освіти, молоді та спорту  

 



 1.11 Забезпечити проведення місячників оборонно-масової роботи, змагань з 

воєнізованого кросу, міської Спартакіади серед допризовної молоді. Забезпечити участь 

команди міста у обласній Спартакіаді серед допризовної молоді. 

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                                 Відділ освіти, молоді та спорту 

 

2. Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері. 

  

 2.1 Залучати представників підприємств, організацій та установ, незалежно від форм 

власності, до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи.  

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                                  Відділ освіти, молоді та спорту 

 

2.2 Забезпечити проведення Спортивних ігор серед працівників підприємств,  

 організацій та установ міста Мала Виска, відзначення кращих підприємств. 

                                                                                            

                                                                                                       2018-2019 роки 

                                                                                  відділ освіти, молоді та спорту 

 

2.3 Забезпечити участь команд міста у обласних Спартакіадах та інших масових 

фізкультурно-спортивних заходах серед працівників галузей народного господарства, 

соціальної та побутової сфери, посадових осіб виконкому та структурних підрозділів 

міської ради. 

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                                  Відділ освіти, молоді та спорту 

  

3. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів. 

      

3.1  Залучати населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять 

фізичною культурою та спортом. 

                                                                                                   2018-2019 роки 

                                                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту 

 

3.2  Сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд, незалежно від форм 

власності, для здійснення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед 

інвалідів, обладнанню цих споруд спеціальним інвентарем та забезпеченню доступу до 

них осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

 

3.3  Створювати умови для якісної підготовки спортсменів з обмеженими фізичними 

можливостями до участі у змаганнях вищого рівня. 

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

3.4  Сприяти забезпеченню якісного медичного обслуговування спортсменів  з 

обмеженими фізичними можливостями. 

                                                                                                      2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

 

3.5  Забезпечити організацію та проведення міських змагань серед спортсменів з 

обмеженими фізичними можливостями та участь у змаганнях вищого рівня. 

                                                                                                      2018-2019 роки 



                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

 

3.6  Сприяти створенню у місті Центру з фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”. 

                                                                                            до кінця 2019 року 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

  

4. Дитячо-юнацький та резервний спорт. 

4.1  Сприяти залученню дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом у 

спортивних гуртках та секція на базі загальноосвітніх навчальних закладів та у 

спортивних секціях Маловисківського ДЮЦу.  

                                                                                                   2018-2019 роки 

                                                                                                   Відділ освіти, молоді та спорту 

 

4.2  Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази спортивних секцій Маловисківського 

ДЮЦу, облаштуванню їх необхідним обладнанням та інвентарем. 

                                                                                                 2018-2019 роки 

                                                                                                  Відділ освіти, молоді та спорту 

 

4.3  Сприяти удосконаленню навчально-тренувальної роботи спортивних секцій 

Маловисківського ДЮЦу. 

                                                                                                     2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

 

4.4 Сприяти організації оздоровлення та відпочинку вихованців спортивних секцій 

Маловисківського  ДЮЦу на базі оздоровчих дитячих таборів, з метою продовження 

навчально-тренувальної роботи під час літніх канікул. 

                                                                                                       2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

 

4.5  Формувати склад збірних команд та резервний склад команд громади з видів спорту, 

забезпечити їх ефективну підготовку до обласних та всеукраїнських змагань. 

                                                                                                 2018-2019 роки 

                                                                                                 Відділ освіти, молоді та спорту 

 

4.6 Забезпечити проведення  змагань з різних видів спорту, інших масових фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів.  

                                                                                            2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

4.7 Забезпечити участь збірних команд та окремих спортсменів міста у змаганнях 

обласного та всеукраїнського рівнів. 

                                                                                            2018-2019 роки  

                                                                                            Відділ освіти, молоді та спорту 

  

5. Спорт вищих досягнень. 

5.1  Сприяти діяльності спортивних клубів різних організаційно-правових форм, які 

входять до складу місцевих осередків Всеукраїнських громадських об’єднань з видів 

спорту.  

                                                                                             2018-2019 роки  

                                                                                              Відділ освіти, молоді та спорту 

 



5.2  Вживати заходів щодо забезпечення спортсменам – членам збірних команд області та 

України і їх тренерам належних умов для підготовки до офіційних Всеукраїнських та 

міжнародних змагань. 

                                                                                                                                 2018-2019 роки 

                                                                                                      Виконком міської ради, 

                                                                                                       відділ освіти, молоді та спорту 

 

5.3  Забезпечити відзначення кращих спортсменів, тренерів, керівників спортивних 

організацій за результатами роботи та участі в обласних та всеукраїнських змаганнях. 

 

                                                                                            2018-2019 роки      

                                                                                                      Виконком міської ради, 

                                                                                                       відділ освіти, молоді та спорту 

 

5.4  Вжити заходів щодо забезпечення спортивних закладів міста сучасним обладнанням 

та інвентарем, створювати належні умови для проведення змагань різних 

рівнів.                                                                                                                                                

                                                                                                        2018-2019 роки 

                                                                                                       Виконком міської ради, 

                                                                                                       відділ освіти, молоді та спорту 

6. Спорт ветеранів. 

6.1  Сприяти проведенню  спортивних змагань серед ветеранів спорту громади. 

                                                                                                        2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

 

6.2  Сприяти підготовці та забезпечувати участь збірних команд громади, окремих 

спортсменів у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях серед ветеранів 

спорту. 

                                                                                             2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

 

6.3  Надавати всебічну підтримку Раді ветеранів фізичної культури та спорту міста Мала 

Виска щодо розвитку спорту ветеранів. 

                                                                                             2018-2019 роки 

                                                                                                      Відділ освіти, молоді та спорту 

7. Матеріально-технічне забезпечення. 

7.1  Продовжити паспортизацію діючих спортивних споруд території громади, роботу 

щодо визначення їх технічного стану для проведення фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи. 

                                                                                             2018-2019 роки           

                                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту 

 

7.2  Забезпечити організацію та проведення у місті місячника по облаштуванню 

спортивних споруд  „Спорт для всіх – спільна турбота”.   

                                                                                              Щорічно 

                                                                                              Відділ освіти, молоді та спорту 

 

7.3  Здійснювати заходи щодо розширення переліку та збільшення обсягів надання 

платних послуг установами та закладами фізичної культури і спорту різних форм 

власності. 

                                                                                               2018-2019 роки 

                                                                                               Відділ освіти, молоді та спорту 



 

7.4  Вжити заходів щодо передбачення у міському бюджеті коштів на фінансування 

реконструкції та ремонту спортивних об’єктів, що перебувають у власності територіальної 

громади. 

                                                                                               2018 -2019 роки 

                                                                                               Відділ освіти, молоді та спорту 

 

7.5  Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і 

спорту. 

                                                                                                2018-2019 роки 

                                                                                                Відділ освіти, молоді та спорту 

 

8. Інформаційно-пропагандистське забезпечення. 

8.1  Удосконалювати систему інформування населення через засоби масової інформації 

про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, у тому числі шляхом 

проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу 

життя, з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-

оздоровчих занять. 

                                                                                               2018-2019 роки 

                                                                                              Відділ освіти, молоді та спорту 

                                                                                         

8.2  Забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій, що відбуваються у місті, 

через засоби масової інформації пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного 

руху.                                                                                                                                                  

                                                                                                2018-2019 роки 

                                                                                                Відділ освіти, молоді та спорту 

 

VІ.  Очікувані результати виконання програми. 

Виконання заходів програми дасть можливість: 

- підвищити рівень охоплення мешканців начелених пунктів громади  

фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою, 

- підвищити результати виступів збірних команд громади та окремих спортсменів у 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях, 

- запровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, рекреаційні, 

реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення, 

- сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд громади  

та області, 

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами 

різного типу, 

- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для розвитку 

пріоритетних видів спорту, 

- підвищити якість трудових ресурсів, посилити здатність працюючих адаптуватись 

до зростаючих вимог сучасного виробництва, зменшити витрати, пов’язані з тимчасовою 

втратою працездатності, лікуванням та перебуванням у стаціонарних лікувальних 

медичних закладах, 

- створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, 

підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців. 

 

 

 

 



Секретар міської ради                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1  

до рішення міської ради  

від 29.04.2018 року № 939 

 

ПОРЯДОК 

забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів 

 за рахунок коштів міського бюджету  

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок коштів 

міського бюджету (далі – бюджетні кошти) учасників спортивних заходів. 

2. До спортивних заходів, учасники яких забезпечуються харчуванням за рахунок 

бюджетних коштів, належать: 

2.1. Спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів м. Мала Виска на відповідний рік, затвердженого 

начальником відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської міської ради (далі – 

календар), офіційні обласні змагання, навчально-тренувальні збори команд та спортсменів 

міста з видів спорту, фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів. 

2.2. Спортивні заходи, що проводяться дитячо-юнацьким центром «ВИСЬ» , школами 

(далі – школи), які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.  

3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивних заходів 

забезпечуються харчуванням такі їх учасники: 

спортивних заходів – спортсмени, тренери, спортивні судді та інші фахівці, які 

забезпечують організацію та проведення таких заходів (керівники заходів, 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 команд з видів спорту – спортсмени та тренери 

команд міста (старший тренер з виду спорту, тренер-реабілітолог, тренер з виду спорту, 

особистий тренер, тренер-ветеринар, лікар, медичні працівники, масажист, тренер-

механік, тренер-хореограф, судді з таких видів спорту, як гімнастика художня, гімнастика 

спортивна, синхронне плавання, стрибки у воду, фігурне катання на ковзанах), які 

включені до списку учасників зборів згідно з розпорядчим актом організатора, що 

проводить такі збори; 

фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів спорту інвалідів, зборів з 

фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів-спортсменів, тренери з видів спорту 

інвалідів, тренери-реабілітологи, інваліди, які проходять реабілітацію, супроводжуючі та 

обслуговуючі працівники, інструктори, інші залучені до проведення заходів фахівці, які 

відповідно до положень (регламентів) про проведення зазначених заходів включені до 

списку їх учасників згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивні 

заходи; 

спортивних заходів, що проводяться школами – постійний та змінний склад (за 

умови залучення до навчально-тренувального процесу постійного складу) спортсмени та 

тренери, медичні працівники, інші фахівці, які забезпечують підготовку спортсменів та 

беруть безпосередню участь в забезпеченні тренувального процесу; 

спортивних заходів, що проводяться за місцем розташування шкіл, - постійний та змінний 

склад спортсменів; 

навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, які орендовані на строк 

понад добу, що проводяться за межами розташування шкіл, - спортсмени, тренери та інші 

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 бюджетних 

асигнувань та за рахунок коштів міського бюджету на відповідний рік, відповідно до 

затверджених граничних норм витрат на харчування учасників спортивних заходів. 

5. Під час проведення спортивних заходів організатор, що проводить такі заходи, 

та/або організація, яка відряджає спортсменів, забезпечує харчуванням їх учасників 

відповідно до положення (регламенту) про проведення зазначених заходів та граничних 

норм витрат на харчування учасників спортивних заходів. 

Організатор, що проводить спортивні заходи та/або відряджуюча організація, укладає 

угоди про надання послуг із забезпечення харчуванням учасників таких заходів за 

безготівковим розрахунком з закладом громадського харчування з урахуванням їх 

місцезнаходження.  

У разі відсутності з об’єктивних причин можливості та доцільності організації 

повноцінного харчування учасників спортивних заходів, забезпечення їх харчуванням 

може здійснюватися шляхом перерахування в установленому порядку бюджетних коштів 

на їх власні платіжні картки або виплати таких коштів готівкою. 

6. Забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів, здійснюється шляхом: 

укладення з закладом громадського харчування договору про надання послуг із 

забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів за безготівковим розрахунком; 

перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки спортсменів і тренерів або 

виплати таких коштів готівкою учасникам спортивних заходів, які забезпечують себе 

харчуванням самостійно, з дотриманням встановленого режиму і раціону харчування та з 

урахуванням добових норм і коефіцієнтів. 

Тренер-лікар команди, лікар або головний (старший) тренер команди з виду спорту 

на навчально-тренувальному зборі відповідно до добових норм і коефіцієнтів визначає 

раціон харчування в межах визначених калорій, складає меню, в тому числі щодо 

харчування спортсменів-вегетаріанців, спортсменів-юніорів.  

8. У разі участі спортсменів та тренерів міста у чемпіонатах України, розіграшах 

Кубків України, інших офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, включених 

до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів міста на 

відповідний рік, на яких спортсмени та тренери не забезпечуються харчуванням 

Міністерством молоді та спорту України, управлінням сім'ї, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації, Кіровоградським обласним відділенням 

Національного олімпійського комітету, тоді забезпеченням їх харчування 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, у розмірі 64.00 грн.  харчування + 60.00 грн. добові =  124.00 грн. на добу. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради  

від 29.04.2018 року № 939 

 

ПОРЯДОК 

забезпечення лікарськими засобами та виробами  

медичного призначення спортсменів-учасників спортивних  

заходів місцевого рівня 

 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення спортсменів-членів збірних команд міста з видів спорту, 

спортсменів дитячо-юнацького центру «ВИСЬ», що фінансуються з міського бюджету, 

спортсменів-учасників фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів спорту, 

учасників зборів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів (далі – спортсмени), які 

є учасниками спортивних заходів. 

2. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення спортсменів здійснюються в межах та за рахунок коштів, передбачених в 

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 

безпечність та якість харчових продуктів», «Про реабілітацію інвалідів України» 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 коштів міського 

бюджету, належать: 

спортивні заходи, включені до календарного плану міських фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, затвердженого начальником 

управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради; 

спортивні заходи, що проводяться ДЮЦ «ВИСЬ» та школами, які фінансуються за 

рахунок коштів міського бюджету. 

Під час проведення заходів спортсмени, які не включені до складу збірних команд 

міста з видів спорту, шкіл, ДЮЦ «ВИСЬ», 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», з терапевтичного використання 

заборонених речовин та методів, з тестування. 

9. Заявка на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, 

необхідних для забезпечення спортсменів, складається тренером команди та лікарем, 

відповідальним за проведення фізкультурно-оздоровчого, спортивного заходу з видів 

спорту, зборів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, лікарем центру або 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. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 

 



Додаток 3  

до рішення міської ради  

від 29.04.2018 року № 939 
ГРАНИЧНІ ГРОШОВІ НОРМИ ВИТРАТ  

На забезпечення харчування учасників спортивних заходів: 
1 2 3 4 5 6 7 8 
№ Групи видів 

спорту 
Учасники 
спортивних 
заходів 

навчально-тренувальні збори з підготовки 
до: 

спортивні змагання Фізкультурно-оздоровчі, 
спортивні заходи спорту 
інвалідів,  спрямовані на 
розвиток та популяризацію 
паралімпійського руху та 
спорту, збори з 
фізкультурно-спортивної 
реабілітації інвалідів,  
включені до Єдиного 
календарного плану 
міських спортивно-
масових заходів; обласних, 
Всеукраїнських та 
міжнародних змагань, 
табори фізкультурно-
спортивної реабілітації 
інвалідів 

Чемпіонатів, Кубків, 
турнірів, фестивалів, 
спортивних ігор 
України та області, 
міжнародних 
змагань, включених 
до Єдиного 
календарного плану 
міських           
спортивно-масових 
заходів,  обласних, 
Всеукраїнських та 
міжнародних 
змагань, крім змагань 
серед спортсменів 
молодших вікових 
груп 

Чемпіонатів, Кубків, 
турнірів, фестивалів, 
спортивних ігор 
України та області, 
міжнародних змагань, 
включених до Єдиного 
календарного плану 
міських  спортивно-
масових заходів, 
обласних, 
Всеукраїнських та 
міжнародних змагань 
серед спортсменів 
молодших вікових груп  

Чемпіонати, 
Кубки, турніри, 
фестивалі, матчеві 
зустрічі, 
спортивні ігри, 
міжнародні 
змагання та інші 
офіційні  
змагання, крім 
молодших вікових 
груп, що включені 
до Єдиного 
календарного 
плану міських      
спортивно-
масових заходів, 
офіційних 
обласних, 
Всеукраїнських та 
міжнародних 
змагань 

Чемпіонати, Кубки, 
турніри, фестивалі, 
спортивні ігри,  матчеві 
зустрічі, міжнародні 
змагання та інші 
офіційні  змагання 
серед спортсменів 
молодших вікових 
груп, що включені до 
Єдиного календарного 
плану міських      
спортивно-масових 
заходів, офіційних 
обласних, 
Всеукраїнських та 
міжнародних змагань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Види спорту з 
переважним 
проявом 
витривалості 

спортсмени 0,8 
(до 163,4 грн.) 

0,6 
(до 122,55 грн.) 

0,9 
(до 183,8 грн.) 

0,8 
(до 163,4 грн.) 

0,8 
(до 163,4 грн.) 

2 Швидкісно-силові, 
складно-
координаційні 
види спорту та 
спортивні 
єдиноборства 

—“— 0,6 
(до 122,55 грн.) 

0,4 
(до 81,7 грн.) 

0,7 
(до 143 грн.) 

0,5 
(до 102 грн.) 

0,5 
(до 102 грн.) 



3 Спортивні ігри —“— 0,8 
(до 163,4 грн.) 

0,5 
(до 102 грн.) 

0,7 
(до 143 грн.) 

0,5 
(до 102 грн.) 

0,5 
(до 102 грн.) 

4 Інші види спорту —“— 0,4 
(до 81,7 грн.) 

0,3 
(до 61,3 грн.) 

0,4 
(до 81,7 грн.) 

0,4 
(до 81,7 грн.) 

0,4 
(до 81,7 грн.) 

5 Всі види спорту тренери 0,4 
(до 81,7 грн.) 

0,4 
(до 81,7 грн.) 

0,4 
(до 81,7 грн.) 

0,4 
(до 81,7 грн.) 

0,4 
(до 81,7 грн.) 

тренери, які 
безпосередньо 
проводять 
майстер-класи, 
уроки 

0,7 
(до 143 грн.) 

0,7 
(до 143 грн.) 

0,7 
(до 143 грн.) 

0,7 
(до 143 грн.) 

 

спортивні 
судді, інші 
учасники 

0,35 
(до 71,5 грн.) 

0,35 
(до 71,5 грн.) 

0,35 
(до 71,5 грн.) 

0,35 
(до 71,5 грн.) 

0,35 
(до 71,5 грн.) 

6 Фізкультурно-
оздоровчі табори 
та всі види 
фізкультурно-
спортивної 
реабілітації 
інвалідів 

всі учасники  0,35 
(до 71,5 грн.) 

 

Примітка. Для відновлення енергетичних витрат спортсменів-чоловіків у ваговій категорії понад 90 кілограмів з боксу, боротьби вільної, 

боротьби греко-римської, важкої атлетики, дзюдо, тхеквондо (ВТФ) та спортсменів-жінок у ваговій категорії понад 70 кілограмів з боксу, 

боротьби вільної, важкої атлетики, дзюдо, тхеквондо (ВТФ) до норм готових до вживання продуктів харчування можуть застосовуватися 

коефіцієнти групи видів спорту з переважним проявом витривалості. 

 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                               Л.А.ПОСТОЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Додаток 4  

до рішення міської ради  

від 29.04.2018 року № 939 

 

 

ГРОШОВА НОРМА 

витрат на забезпечення спортсменів-учасників спортивних заходів місцевого рівня 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення  

 

Вид забезпечення 

Грошова норма,  

гривень на одну особу на добу ( в грн.) 

1—3 групи  

видів спорту 

4 група видів спорту,  

всі види фізкультурно-спортивної 

реабілітації інвалідів 

Лікарські засоби та вироби 

медичного призначення 

до 127 до 34 

 

Примітки:  

1. Вартість рекомендованих лікарських засобів та виробів медичного призначення, 

які повинні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, у тому числі тих, що передбачені 

для обов’язкової та позапланової імунізації, не може перевищувати 10 відсотків обсягу 

витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення, передбаченого у кошторисі 

на проведення спортивного заходу місцевого рівня. 

2. У разі придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для 

забезпечення спортсменів 1—3 груп видів спорту з видів спорту інвалідів з ураженнями 

опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, всіх 

видів фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів ці грошові норми збільшуються на 10 

відсотків. 

3. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 

спортсменів, зарахованих в установленому порядку кандидатами у збірні команди 

України за рік до початку Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських та Всесвітніх ігор, здійснюється за цими грошовими нормами, 

збільшеними на 50 відсотків. 

4. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які повинні бути в 

аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується за поданням лікаря або особи, 

відповідальної за проведення спортивних заходів місцевого рівня окремо у кожному 

випадку. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 5 

до рішення міської ради  

від 29.04.2018 року № 939 

 

 

ГРАНИЧНІ НОРМИ ВИТРАТ  

для нагородження учасників міських спортивних заходів,  

кращих спортсменів і тренерів,  

преміювання тренерів за високі спортивні досягнення       

        

1. Витрати на нагородження переможців та призерів міських змагань: 

 

 

 

 

 

 

2. Витрати на нагородження учасників спортивних свят (керівників спортивних 

установ та клубів, ветеранів спорту, вчителів фізичного виховання, кращих спортсменів та 

тренерів)  до 300,00 грн. 

3. Витрати на нагородження переможців та призерів, учасників міжнародних 

змагань (Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонатів та кубків 

світу, Європи, юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, Всесвітніх універсіад, ) та їх 

тренерів до 2 000,00 грн. 

4. Витрати на нагородження переможців чемпіонатів, першостей, Кубків України 

та їх тренерів до 1 000,00 грн. 

5. Витрати на нагородження призерів чемпіонатів, першостей, Кубків України та їх 

тренерів до 500,00 грн. 

6. Витрати на нагородження переможців та призерів обласних спортивних змагань 

та їх тренерів до 300,00 грн. 

7. Витрати на нагородження кращих спортсменів міських спортивних змагань за 

номінаціями, визначеними Положенням про змагання  до 200,00 грн. 

8. Витрати на преміювання тренерів за високі спортивні досягнення на одну особу 

(грн.): 

8.1. Витрати на преміювання тренерів переможців та призерів, учасників 

міжнародних змагань (Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, чемпіонатів 

та кубків світу, Європи, юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор, Всесвітніх 

універсіад, )до 2 500,00 грн.; 

8.2. Витрати на преміювання тренерів переможців чемпіонатів, першостей, Кубків 

України та їх тренерів до 1 250,00 грн. 

8.3. Витрати на преміювання тренерів призерів чемпіонатів, першостей, Кубків 

України та їх тренерів до 500,00 грн. 

9. Переможці та призери, учасники міських спортивних заходів нагороджуються 

призами, вартість яких без урахування податку на додану вартість не перевищує норм, 

затверджених цим наказом. 
 

Секретар міської ради                                                                           Л.А.ПОСТОЛЮК 

  - в особистій першості: 

   І місце         до 300,00 грн. 

   ІІ місце       до 250,00 грн. 

   ІІІ місце      до 100,00 грн. 

- у командній першості (на команду): 

       І місце        до 1000,00 грн. 

       ІІ місце       до 600,00 грн. 

       ІІІ місце     до 300,00 грн. 


