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П О Р Я Д О К 
забезпечення харчуванням за рахунок коштів місцевих бюджетів учасників 

спортивних заходів місцевого та всеукраїнського рівня, спортсменів 
шкіл вищої спортивної майстерності 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення харчуванням за рахунок 
коштів місцевих бюджетів (далі – бюджетні кошти) учасників спортивних за-
ходів місцевого та всеукраїнського рівня, спортсменів шкіл вищої спортивної 
майстерності (далі – спортивні заходи). 

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

спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкультур-
но-оздоровчих та спортивних заходів Хмельницької області (міст, районів та 
календарних планів спортивних закладів) на відповідний рік, затвердженого 
відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання, зокрема спортивні делегації (команди) Хмельницької області, що бе-
руть участь у чемпіонатах України, розіграші кубків України, а також під час 
проведення чемпіонатів Хмельницької області (міст, районів), розіграші кубків 
Хмельницької області (міст, районів), інші офіційні змагання, навчально-тре-
нувальні збори збірних команд з видів спорту, команд з ігрових видів спорту, 
фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів, збори з 
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів; 

спортивні заходи, що проводяться школами вищої спортивної майстер-
ності та позашкільними навчальними закладами спортивного профілю, які фі-
нансуються за рахунок бюджетних коштів (далі – школи). 
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3. За рахунок бюджетних коштів під час проведення спортивних заходів 
забезпечуються харчуванням такі їх учасники: 

спортивних заходів – спортсмени, тренери, спортивні судді та інші фа-
хівці, які забезпечують організацію та проведення таких заходів (члени комп-
лексної наукової групи, керівники заходів, допоміжні та обслуговуючі праців-
ники, що забезпечують їх проведення), яких відповідно до положень (регла-
ментів) про проведення зазначених заходів включено до списку їх учасників 
згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивний захід; 

навчально-тренувальних зборів збірних команд з видів спорту – спорт-
смени та тренери збірних команд (головний, провідний, старший тренер з виду 
спорту, тренер-реабілітолог, тренер з виду спорту, начальник команди, осо-
бистий тренер, тренер-адміністратор, тренер-ветеринар, тренер-лікар, лікар, 
тренер-масажист, масажист, тренер-механік, тренер-оператор, тренер-психо-
лог, тренер-хореограф, судді з таких видів спорту як гімнастика художня, 
гімнастика спортивна, синхронне плавання, стрибки у воду, фігурне катання 
на ковзанах), яких включено до списку учасників зборів згідно з розпорядчим 
актом організатора, що проводить такі збори; 

фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів з видів спорту інвалідів, 
зборів та таборів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів – спорт-
смени, тренери з видів спорту інвалідів, тренери-реабілітологи, інваліди, які 
проходять реабілітацію, супроводжуючі та обслуговуючі працівники, інструк-
тори, інші залучені до проведення заходів фахівці, яких відповідно до по-
ложень про проведення зазначених заходів включено до списку їх учасників 
згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить спортивні заходи; 

спортивних заходів, що проводяться за місцем розташування шкіл, – пос-
тійний та змінний склад спортсменів; 

навчально-тренувальних зборів на спортивних спорудах, які орендовано 
на строк понад добу, що проводяться за межами розташування шкіл, – спорт-
смени, тренери та інші фахівці, які забезпечують організацію та проведення 
зборів (ветеринар, лікар, масажист, механік, оператор, хореограф, інші спеціа-
лісти), яких включено до списку учасників зборів згідно з розпорядчим актом 
організатора, що проводить такі збори. 

4. Видатки на забезпечення харчуванням здійснюються в межах та за 
рахунок коштів, передбачених у місцевих бюджетах на відповідний рік.  

Грошові добові норми витрат на харчування учасників спортивних за-
ходів місцевого та всеукраїнського рівня, спортсменів шкіл вищої спортивної 
майстерності (далі – добові норми) можуть переглядатися щороку до 01 жовтня 
на підставі даних Держстату щодо індексу споживчих цін. 

5. Під час проведення спортивних заходів організатор, що їх проводить, 
забезпечує харчуванням учасників відповідно до положення про проведення 
зазначених заходів та добових норм. 

Організатор, що проводить спортивні заходи, укладає угоди про надання 
послуг із забезпечення харчуванням учасників таких заходів за безготівковим 



 3

розрахунком з базою олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підго-
товки або закладом громадського харчування з урахуванням їх місцезнаход-
ження. 

У разі відсутності з об’єктивних причин можливості та доцільності орга-
нізації повноцінного харчування спортивних суддів забезпечення їх харчу-
ванням може здійснюватися шляхом перерахування в установленому порядку 
бюджетних коштів на їх власні платіжні картки або виплати таких коштів 
готівкою з урахуванням добових норм. 

6. Забезпечення харчуванням спортсменів та їх тренерів під час участі у 
навчально-тренувальних зборах, фізкультурно-оздоровчих, спортивних захо-
дах з видів спорту інвалідів, зборах та таборах з фізкультурно-спортивної реа-
білітації інвалідів, визначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється від-
повідно до добових норм шляхом: 

укладання з базою олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської під-
готовки або закладом громадського харчування договору про надання послуг 
із забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів за безготівковим 
розрахунком; 

надання базою олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготов-
ки або закладом громадського харчування сухого пайка учасникам спортивних 
заходів (у разі неможливості забезпечення їх харчуванням шляхом надання 
відповідних послуг); 

перерахування бюджетних коштів на власні платіжні картки спортсменів 
і тренерів, які забезпечують себе харчуванням самостійно, з дотриманням 
встановленого режиму та раціону харчування. 

Тренер-лікар збірної команди, лікар або головний (старший) тренер з 
виду спорту на навчально-тренувальному зборі відповідно до добових норм 
визначає раціон харчування в межах визначених калорій, складає меню, у тому 
числі щодо харчування спортсменів-вегетаріанців, спортсменів-юніорів. 

7. Забезпечення харчуванням спортсменів і тренерів шкіл у разі наяв-
ності харчоблоку здійснюється шляхом закупівлі продуктів харчування відпо-
відно до добових норм, виходячи з меню, яке складає тренер-лікар, лікар. 

У разі відсутності у школах харчоблоку та проведення навчально-тре-
нувальних зборів за їх межами забезпечення харчуванням здійснюється шля-
хом укладення договорів із закладами громадського харчування відповідно до 
добових норм з урахуванням вартості надання таких послуг. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


