
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від __________________________________________________ № __________________  

Про встановлення норм витрат на 
проведення заходів молодіжної 
політики управлінням молодіжної 
політики департаменту розвитку, 
молодіжними і дитячими 
громадськими організаціями та 
установами дитячо-юнацьких та 
молодіжних клубів у Львівській 
міській територіальній громаді 
 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про громадські об’єднання“, “Про молодіжні та дитячі 
громадські організації“, “Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні“, наказом Міністерства молоді та спорту 
України від 03.03.2016 № 808 “Про затвердження Порядку реалізації 
програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній 
сфері“, з метою посилення соціального захисту дітей та молоді під час 
проведення заходів молодіжної політики, промоції активної життєвої 
позиції та здорового способу життя, розвитку молодіжного руху та 
створення належних умов для участі дітей та молоді у заходах 
молодіжної політики виконавчий комітет вирішив: 

1. Встановити норми витрат на проведення заходів молодіжної 
політики управлінням молодіжної політики департаменту розвитку, 
молодіжними і дитячими громадськими організаціями та установами 
дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у Львівській міській територіальній 
громаді за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської 
територіальної громади за ПКВКМБ 1113133 “Інші заходи та заклади 
молодіжної політики“, згідно з додатком.  

2. Витрати на проведення заходів молодіжної політики здійснювати 
у межах асигнувань, передбачених у бюджеті Львівської міської 
територіальної громади на відповідний рік на розвиток інших заходів та 
закладів молодіжної політики, відповідно до календарного плану заходів 
молодіжної політики управління молодіжної політики департаменту 
розвитку. 

3. Вважати рішення виконавчого комітету від 24.01.2020 № 56 “Про 
встановлення норм витрат на проведення заходів молодіжної політики 

 



управлінням молодіжної політики департаменту гуманітарної політики, 
молодіжними і дитячими громадськими організаціями та установами 
дитячо-юнацьких та молодіжних клубів у районах м. Львова“ таким, що 
втратило чинність.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з гуманітарних питань.  
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
                      Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 

НОРМИ 
витрат на проведення заходів молодіжної політики 

 управлінням молодіжної політики департаменту розвитку, 
 молодіжними і дитячими громадськими організаціями 
 та установами дитячо-юнацьких та молодіжних клубів 

 у Львівській міській територіальній громаді 
 

1. На харчування учасників заходу, пов’язаного з приготуванням 
готових до вживання страв та обслуговуванням, згідно з собівартістю 
надання відповідних послуг, з розрахунку 200,00 грн. добової норми 
витрат на харчування на одну особу. 

1.1. Якщо термін проведення заходу менший ніж одна доба або 
термін початку і закінчення заходу менший за повний робочий день, 
витрати на харчування розраховуються виходячи з добової норми витрат 
на харчування у межах відсотків:  

1.1.1. На сніданок   - 25 %  
1.1.2. На обід     - 45 %  
1.1.3. На вечерю    - 30 %  
1.2. Якщо тривалість заходу не перевищує 3 години, учасники 

заходу забезпечуються лише водою, кавою, чаєм, кондитерськими та 
подібними виробами, з розрахунку 20,00 грн. на особу.  

2. Для нагородження переможців та призерів, інших учасників 
заходів кубками, медалями та грамотами (ціна за 1 шт.): 

2.1. Кубками: 
2.1.1. Перше місце    - до 300,00 грн. 
2.1.2. Друге місце    - до 250,00 грн. 
2.1.3. Третє місце    - до 200,00 грн. 
2.2. Медалями: 
2.2.1. Перше місце    - до 70,00 грн. 
2.2.2. Друге місце    - до 65,00 грн. 
2.2.3. Третє місце    - до 60,00 грн. 
2.3. Грамотами (дипломами)  - до 25,00 грн. 
3. Кошти на придбання заохочувальних призів, придбання 

подарунків, пам’ятних сувенірів, відзнак для всіх учасників заходів, а 
також присвячених відзначенню свят, ювілейних дат, урочистих подій 
становлять:  

3.1. За 1 шт. виробу   - до 150,00 грн. 
3.2. На одну особу   - до 200,00 грн. 

 
 



 
Керуючий справами виконкому       Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 

Віза: 
Начальник управління 
молодіжної політики         Олександр НИКОЛЯК 
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