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Керівникам структурних підрозділів з питань
фізичної культури і спорту обласних, Київської
міської державних адміністрацій
Всеукраїнські федерації з видів спорту
Керівникам підпорядкованих підприємств,
установ та організацій
(за окремим списком)

Щодо дотримання вимог
законодавства з питань
медичного обслуговування сфери
фізичної культури і спорту

Міністерство молоді та спорту України з метою удосконалення надання
населенню фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг направляє для
використання у своїй роботі та врахуванні під час підготовки відповідних
бюджетів наказ Міністерства молоді та спорту України та Міністерства
охорони здоров’я України від 27.12.2017 № 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 № 33/31485 (далі – Наказ), копія
додається.
Додатково, просимо національні федерації з видів спорту, визнаних в
Україні, поінформувати свої регіональні осередки (відокремлені підрозділи)
про необхідність використання в роботі положень зазначеного Наказу.
Окремо звертаємо увагу, що положеннями Наказу передбачено, що
організатор фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів без договору із
відповідним закладом охорони здоров’я не має права відкривати та проводити
захід. За відсутності кабінету спортивної медицини з відповідною ліцензією на
медичну практику у закладі фізичної культури і спорту або відповідного
договору із закладом охорони здоров’я такі заклади не можуть надавати
фізкультурно-спортивні послуги та здійснювати фізкультурно-оздоровчу
діяльність.
З метою організації практичного виконання чинного законодавства та
унормування питань з надання належної медичної допомоги та медичного
обслуговування галузі фізичної культури і спорту запроваджено заходи

стосовно забезпечення постійного моніторингу якості медичного забезпечення
спортивно-оздоровчих заходів та легітимності форм медичної документації, що
передбачені нормативними актами для медичного контролю за особами, які
займаються фізичною культурою і спортом, зокрема, медичних форм
документації: 061/o та 062/o, та систему регіональних представників ДП
″Служби спортивної медицини″ для безпосереднього здійснення зазначеного
постійного моніторингу на місцях.
Враховуючи зазначене, просимо взяти під контроль виконання положень
Наказу Мінмолодьспорту та МОЗ України від 27.12.2017 № 5232/1746,
проаналізувати стан та можливості удосконалення медичного забезпечення
спортивно-оздоровчих заходів та медичного обслуговування галузі фізичної
культури і спорту.
У разі виникнення проблемних питань із практичної реалізації положень
Наказу, пропозицій щодо удосконалення системи медичного обслуговування
галузі фізичної культури і спорту пропонуємо звертатися за методичною
допомогою до державного підприємства ″Служба спортивної медицини″
Мінмолодьспорту (тел. +380 (99) 5274003, +380 (96) 1169516) та надсилати свої
пропозиції з належним обґрунтуванням до Мінмолодьспорту.
Додаток: копія Наказу на 13 аркушах в кожну електронну адресу.
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