
ВНЕСЕНО — -
ДО ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО 

І РЕЄСТРУ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.07.2020 м. Київ N 603/1608

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

31 липня 2020 р. за N 731/35014

Про медичне забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та

спортивних заходів
Відповідно до статті 32 Основ законодавства України про охорону здоров'я, статті 51 Закону України "Про 

фізичну культуру і спорт", Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і 
навчально-тренувальних зборів та порядку матеріального забезпечення їх учасників, затвердженого наказом 
Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року N 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 березня 2018 року за N 264/31716 (зі змінами), з метою надання медичної допомоги при проведенні 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

НАКАЗУЄМО:
1. Встановити, що:
1) до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змагань різного рівня в обов'язковому 

порядку залучаються медичні працівники, загальна чисельність яких визначається організаторами цих заходів з 
урахуванням вимог відповідних міжнародних спортивних федерацій, правил спортивних змагань з виду спорту, 
специфіки цього виду спорту та регламентних документів, що регулюють проведення відповідного заходу;

2) залучення окремих медичних працівників, та у разі потреби, закладів охорони здоров'я усіх форм власності 
здійснюється організаторами фізкультурно-оздоровчих та/або спортивних заходів на підставі цивільно-правових 
договорів відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року N 617 "Про 
затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально- 
тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 березня 2018 року за N 264/31716;

3) організатор фізкультурно-оздоровчих та/або спортивних заходів з урахуванням вимог відповідних 
міжнародних спортивних федерацій, правил спортивних змагань з виду спорту, специфіки цього виду спорту та 
регламентних документів, що регулюють проведення відповідного заходу, крім окремих медичних працівників, 
залучає у разі потреби бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги;



4) організатор спортивних змагань в обов'язковому порядку залучає бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги при проведенні спортивних змагань з велосипедного спорту (БМХ, маунтенбайк, трек, шосе), триатлону, 
автомобільного спорту, вертолітного спорту, водно-моторного спорту, дельтапланерного спорту, літакового 
спорту, мотоциклетного спорту, парапланерного спорту, парашутного спорту, планерного спорту, 
повітроплавального спорту, пожежно-прикладного спорту, спорту надлегких літальних апаратів, паратриатлону.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони 
здоров'я України від 27 грудня 2017 року N 5232/1746 "Про затвердження Положення про медичне забезпечення 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 10 січня 2018 року за N 33/31485.

3. Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України забезпечити подання цього наказу 
в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України та 

заступника Міністра охорони здоров'я України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міністр молоді та спорту України В. Гутцайт
Міністр охорони здоров'я України М. Степанов
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