
Додаток l

ло рiшення ceciТ
КраснокутськоТ селищноТ рали скJIикання
вiд серпня 202l року J\b

порядок
забезпечення харчуванням за рахунок KoIIITiB бюджеry Красllок}"гськоi

селищноi територiальноi громади учас[Iиttiв, якi представляIоть
Краснокугську селищну раду у спортив}Iих заходах районного рiвня

1. Порядок забезпечення харчуванFuIм за рахунок KoшrTiB бюдхtету
селищноi територiалыlоТ громади учасникiв, якi представJuIють Краснокуl,ськv
селищну раду у спортивнлD( заходах районного рiвня (далi - Порядок) визначас
механiзм забезпечення харчуванням за рахунок коштiв. бюлжету
Краснокутськоi селищноi територiальноТ громади (далi бюджетнi кошти)

уrасникiв, що предс],авляють Краснокутську селищtIу раду у спортивI{их заходах

районного рiвня.
2. 

'Що 
спортиRI]их заходiв, учасники яких забезпечуо,,r.о харчуваI]няNI

за рахунок бюджетних коштiв, належать: спортивнi заходи раЙонного рiвня, якi
включенi до к€Lпендарного плану фiзкультурно-"оздоровчих та спортивних
заходiв сектору у справах ciM'T, молодi та спорту ItpacHoKyTcbKoT селиu(tlоi

Ради.
З. За рахунок бюджетних коштiв пiд час проведення спортивI-II{х

заходiв забезпечуIоться харчуванням TaKi категорiТ учасникiв:
- спортсмени, тренери, суллi та iншi фахiвчi, якi забезпечують

органiзацiю та провсдення таких заходiв, Tflo якi вiдповiдгtо до пOло],кеIll>

(регламентiв) пр() проведення зазначених заходiв вклю.tеtti до сII]{0ку iх
учасникiв згiдно з розпорядчим актом органiзатора, що гIроводитL сIIор],иlзниt]i

захiд.
4. Видатки tta забезпечення харчувант-rям здiйснIоються в межах та за

рахунок бюджетлtих асигнувань, передбачеrIих в бtоджетi I(расrrоц,тOLкоТ
селищноТ териr"орiа'llьl-tоТ громади на виконанняt захо.ltiв затверд)кенt{х
мiсцевими програма]\{и на вiдповiдrrий piK.

5. Грошова добова норма витрат на забезпечення харчуванням

учасникiв спортивних заходiв розрахову€ться вiдповiдно до добовоТ норми
готових до вживагIня продуктiв харчуваннrI у рацiоlli учасникiв cllop]1.IвHtlx
заходiв, виходя(IIl ,] рiвл-tя сере/l}iьориFIков14х розлрiбних ttiгl FIit вi,,(rtllrзi/(1,1i

rrродукти харчувагIIlя за даними Головного управлiння статио,гI,Iки ./

Харкiвськiй облас,гi, l,a затверджуеться Краснокутською сеJIишною ралок)
(додаток 1 до Порядку).

6. Зазtttt.ленi норми витрат можуть гIсрегдяда,гися ш{оро](у до 0l KlliTItll
на пiдставi даних l-о.ltоlзt"tого управлiння статис,tики у Харкiвськiй областi lцоl(()

рiвня середньоришкоl]их роздрiбних цiн на вiдповiднi продук,r,и харччваtIlLt
станом на 0l сiчня поточного року.

7. Забезпе.tс}нIfя харчуванням учасникiв пiд час участi у спортивних
заходах, визначених у пунктi 2 цього Порялку, здtiйснюсться вi.,tповiдtllо l(o



положень (регламегr,l,iв) про проведення зазнаr{ених заходiв в ме}ках гlэсlшt<ltзоТ

добовоi норми виl,ра I,, l]изначеноi у рiшеннi селищноТ ради шIJIrIхоN,I:
- укладення з закладом громадського харчування договору IIро }]аданFIrI

послуг iз забезпечення харчуванням учасникiв спортивних заходiв за
безготiвковим розрахуFIком, надання закJIадом громадського харчування сухого
пайка учасника]\{ сIIортивних заходiв (у разi неможливостi забезпечення Тх
харчуванням шляхО]\I rli:lДа}Iня вiдповiдних послуг). ВiдповiдалыlLlм за безпек1, i

якiсть продуктiв харчуванI-Iя та готовот пролукцiт с керiвt-tик закладу, яiсиit
забезпечуе харчуваLIням учасникiв спортивних заходiв;

- перерахування бтоджетних коштiв на власнi платiжнi картки учасникitз
спортивних захо/(iв, якi забезпечують себе харчуванням сilмостiйllо, :}

дотриманням встаI{оl]лсного ре}киму та рацiону харLIуваIJня або випла].Ll такIIх
коштiв готiвкоrо з урахуванням добових норм.

Секретар ради Валентина оВЧАРЕНкО
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Додаток 1 до ПОРЯДКУ
забезпеченtUI xaprlyBtlНIшM за рахунок коштiв бrоджеry ItpacHoKyTcbKoT селltщltoi

територiальноi грома/]и учасIrикiв, якi представляють Краснокутську селиltlну рад)

у спортивних заходах районного рiвня

пполчкти хаочування

.Щобова норма
готових до
вживання
продуктiв для
вiдновлення
енергетичних
ви1 рат
органiзму в

обсязi 7 тис.
ккал, грамiв

Коефiчiснт l

спiввiлноше |

l

tIня маси 
l

готових до l

lвживанн.я 
l

продуктlв до
маси
сироqини
або
напiвфабрик
ату(пiд час
теплового
оброблення

Норма
сироi

пролукuiТ,
грамiв

i Серелl;я

|ста,гистttч-
| на uiHa за

l кг, грн.

BapTicTb,
грl t.

м'ясо, м'яснi продукти
(свинина) 400 0,6 0,667 l30,00 87,00

пrrпя ибнi пполчкти l50 0.6 0,250 100,00 _ Zl !lч_
уI.ччr r..ч..- --r_-J __

iKpa осетрова або кетова 30 l 0,030 l6()0 48.00

яйце куряче(шryк) 2 l 0,002 3.+,00

00
масло веl]шкове 20 l 0,020 250.00

25 l 0,025 5 5,00 4U
uJl lл wvwJr rrl rr lg

кисломолочнi пролукr-и 600 l 0,600 95,00 !_Z,qQ

сир твердий 35 l 0,035 l з00,()0 l0"50

картопля 350 0,7 0,500 l4,00 7.0L)

крупи l50 2 0,075 40,00 ],0L)

l00 з l 0,033 l з 5,00 4,45
vl4N4Uvпп l Drl yvv.r

бпбппi 40 2 0,080 20,00 l"60

овочi свiяti (огiрок, гrомiдор.
зелень')

450 l 0,.150 80,()0 j5 00
l

спецiТ, сiль, сiль йолодqцз 10 l 0,0l0 13,00 0,l з

фрукти свiжi, ягоди,
l lитпt,совi 800 0.7 l ,l43 8 l ,()0 92"70

l 0,1 50 95,00 ,1.2 5

700 l (),700 2 9,1)() _ ]ц.].ч_

горiх-ядро (волоський,
фчндук) 30 1 0.03 0 90,00 ) ,7о

0,1 50 250,00 3 7,50
цчкерки l50

мед натуральнии 60 0,060 l70,()0 t U./U

0,090 80,(ц JL990

200 0,200 Е0,()() l6.0[i

хлiб пшеничний 250 0,250 24,00 6,00

0,010 3 5 0,00 3,50
чаи 10

кава

Разопl

l0 l (),0 l 0 ]lщ)0 l )9_

500*0t)

/

l

7

1d плa п lrцця

ч ат\/ l12 п LI.l l

l

1

l

l

l


