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yKPAiHA
КРАСНОКУТСЬКА СВЛИЩНА РАДА

БОГОДУХIВСIrItОГО РАЙОНУ
xAPKIBCbKoi оБлАстI

рIшЕння

сесiя VIII скликання

серпня 202l року Nb -VIII

Про затвердження Порядку забезпечення

харчуванням за рахунок коштiв бюджеry

Краснокугськоi сел и щноi територiальноI

громади учасникiво яlсi представляIоть

Краснокугську селишtну ралу у

спортивних заходах районного рiвня

З метою посилення соцiального захисту спортсменiв, TpeHepiB, iнIrrих
учасникiв спортивних заходiв, лiквiдацii iснуrочоТ диспропорuiТ MilK ро,lмiрашrlr
харчування TpeнepiB i спортсменiв, створення нuulежних умов для пiдготовки
спортсменiв до змагаI"Iь, враховуючи постанову Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
18.09.2013 J$б89 <Про затвердження норм витрат на проведення спортивних
заходiв державного ],а мiжнародного рiвня> (iз змiнами), наказ MiHicTepcT]]a
молодi та спорту УкраТни вiд 09.02.2018 JYs617 <Про за,гIзердх{егIIIя l-Io;ltl>Kelttt:t

про порядок орт,аrriзаuiТ i проведення офiцiйних спортивнIlх :}мага1,Iь i

навчЕшьr{о-тренувальlIl{х зборiв та порядок матерiального забе:зпе.tеltня Тх

учасникiв> (iз ,змirrа:rrи), Програму економiчного i соцiального розвитrq/
Краснокутськоi селиlltllоТ ,гериторiальноТ громади на 2021 piK, затвердже[Iу

рiшенням III ceciT VIII скликання вiд 22.12.2020 JЮ 63-VIII (,,i зttiнап,rи),
керуючись статтями 26, З2, 42, 59, 64 Закону УкраТни uПро мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>, Краснокутська селищна рада

ВИРIШИЛА:

1. Затверлиr,и Порядок забезпеченI-Iя харчуваI{tшм за paxyrloк г<оtlrгill

бюджеry Краснокутськоi селищноi територiальноi громади уrасникiв, якi

>fu



представлrIють Краснокутську селищну раду у спортивних заходах раЙонного
рiвня (додаток 1).

2. Затверди"ги грошову добову норму витрат на забезгlечення
харчуванням учасникiв, якi представляIоть KpacHoKyrcbKy селиuцну рад,ч у
спортивних заходах районного рiвня за рахунок коштiв бюджету Itрасноку,гсы<оТ

селищноi територiальноТ громади у cyMi 500,00 грн.
З. Начальнику вiддiлу фiнансово-господарського забезпечення

апарату селищноТ ради, головному бухгалтеру Наталii ШВЕД забезпечrtтlt
оплату харчуваFII-Iя за рахунок бюджету селищFIоТ територiальноi IToMal{lI

г{асникам, якi представлJIють Краснокутську селиrцrtу раду у спорl,иt]l]их заходil](

районного рiвгtя, вiдповiдно до чинного законодавства та згiдно iз затвердженими
нормами в межах видiлених бюджетних асигнувань на вiдповiдний piK.

4. Визна,ги рilttення VII ceciT VIII скликання сеrlиrцноТ ради вiд29.04.202|
J\Ъ619-VIII <Про за],вердження Порялку та грошlовоi добовоТ норми Bl,Iтpaт, IIа

забезпеченrrя харчуванI-шм у{асникiв, якi представJuIють Itрасноку,гську с)еJIrпцIIj/

раду У спортивних заходах районного рiвrrя за рахунок бIоджеT Красноку,гсLкоТ

селищноi територiальноТ громади> таким, що втратило чиннiсть.
5. Контроль за виконанням даного рiшегrня покласти на постiйrlу

KoMicilo селищноТ ради з питань освiти, культури, охороl{и :l21оров'яt,

соцiального захисту }Iаселення, молодi, спорту, законностi та 2цепу,гатсt,коТ

етики КраснокутськоТ селищноi ради (IHHa КОВАЛЬ).

Красltокутський се.ltиlIlний голова IplrHa KAPAIiY'I"


