
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    28 січня_2021____ року                    Старокостянтинів                         № ____9______ 

 

 

Про затвердження норм витрат на 

проведення спортивно-масових заходів, 

участь спортсменів у змаганнях та 

проведення навчально-тренувальних зборів 

 

 

З метою посилення соціального захисту спортсменів міста та їх тренерів, 

підвищення спортивної майстерності та успішності виступу спортсменів на 

змаганнях обласного та Всеукраїнського рівня, керуючись пунктом а статті 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити норми витрат на проведення спортивно-масових заходів, 

участь в змаганнях різних рівнів та проведення навчально-тренувальних зборів: 

1) участь у змаганнях обласного рівня та проведення навчально-

тренувальних зборів до них: спортсмени - до 100 (ста) гривень, тренери - до 100 

(ста) гривень; 

2) участь у змаганнях Всеукраїнського рівня та проведення навчально-

тренувальних зборів до них: спортсмени - до 150 (ста п’ятдесяти) гривень, 

тренери - до 150 (ста п’ятдесяти) гривень; 

3) нагородження переможців на першостях, чемпіонатах міста та міських 

спортивно-масових заходах:  

в ігрових видах спорту за І місце - до 800 (восьмиста) гривень, ІІ місце - до 

600 (шестисот) гривень, ІІІ місце - до 400 (чотирьохсот) гривень; 

в індивідуальних видах спорту за І місце - до 400 (чотирьохсот) гривень,   

ІІ місце - до 300 (трьохсот) гривень, ІІІ місце - до 200 (двухсот) гривень; 

4) оплата роботи суддів на першостях, чемпіонатах міста та міських 

спортивно-масових заходах до - 100 (сто) гривень; 

5) розмір преміювання кращих працівників сфери, спортсменів за 

спортивні здобутки та вклад у розвиток сфери встановлюється за рішенням 

постійної комісії міської ради з питань стратегічного соціально - економічного
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розвитку Старокостянтинівської міської територіальної громади, бюджету, 

фінансів, адміністративного устрою та зовнішньоекономічної діяльності в 

межах асигнувань, що  передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік на розвиток фізичної культури і спорту; 

6) участь команди міста в чемпіонаті області з футболу серед команд 

прем’єр-ліги сезону 2021 року, Кубку області з футболу та проведення 

навчально-тренувальних зборів до них: футболісти та тренери - до 200 

(двохсот) гривень; преміювання футболістів за виграну гру - до 500 (п’ятисот) 

гривень. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 30 січня 2020 року № 24 «Про затвердження норм витрат на 

проведення спортивно-масових заходів, участь в змаганнях різних рівнів та 

проведення навчально-тренувальних зборів». 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


