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П О Р Я Д О К 
забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення 

учасників спортивних заходів місцевого та всеукраїнського рівня,  
спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення лікарськими засобами та 
виробами медичного призначення спортсменів – членів збірних команд 
Хмельницької області, спортсменів шкіл вищої спортивної майстерності, 
позашкільних навчальних закладів спортивного профілю, що фінансуються з 
місцевих бюджетів, спортсменів – учасників фізкультурно-оздоровчих, спор-
тивних заходів з видів спорту інвалідів, учасників зборів та таборів з фізкуль-
турно-спортивної реабілітації інвалідів (далі – спортсмени), які є учасниками 
спортивних заходів місцевого та всеукраїнського рівня (далі – спортивні за-
ходи). 

2. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медич-
ного призначення спортсменів здійснюються в межах та за рахунок коштів, 
передбачених у відповідному місцевому бюджеті на відповідний рік (далі – 
бюджетні кошти). 

3. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення забезпе-
чуються спортсмени згідно з розпорядчим актом організатора, що проводить 
спортивний захід. 

4. Під час забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення спортсменів організатор, що проводить спортивний захід, керу-
ється законами України “Про фізичну культуру і спорт”, “Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про захист населення 
від інфекційних хвороб”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів”, “Про реабілітацію інвалідів України” та цим 
Порядком. 
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5. Під час проведення спортивного заходу організатор, що його прово-
дить, забезпечує спортсменів лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення відповідно до грошової добової норми витрат на забезпечення 
учасників спортивних заходів місцевого та всеукраїнського рівня лікарськими 
засобами та виробами медичного призначення. 

6. До спортивних заходів, під час проведення яких спортсмени забезпе-
чуються лікарськими засобами та виробами медичного призначення за раху-
нок бюджетних коштів, належать: 

спортивні заходи, включені до Єдиного календарного плану фізкуль-
турно-оздоровчих та спортивних заходів Хмельницької області (міст, районів 
та календарних планів спортивних закладів) на відповідний рік, затвердженого 
відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самовряду-
вання, зокрема спортивні делегації (команди) Хмельницької області, що 
беруть участь чемпіонатах України, розіграші кубків України, а також під час 
проведення чемпіонатів Хмельницької області (міст, районів), розіграші кубків 
Хмельницької області (міст, районів), інші офіційні змагання, навчально-тре-
нувальні збори збірних команд з видів спорту, команд з ігрових видів спорту, 
фізкультурно-оздоровчі, спортивні заходи з видів спорту інвалідів, збори та 
табори з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів; 

спортивні заходи, що проводяться школами вищої спортивної майстер-
ності та позашкільними навчальними закладами спортивного профілю, які 
фінансуються за рахунок бюджетних коштів (далі – школи). 

Під час проведення спортивних заходів спортсмени, яких не включено 
до складу збірних команд, шкіл, у разі потреби забезпечуються аптечкою 
екстреної медичної допомоги. 

7. Видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медич-
ного призначення спортсменів здійснюються організатором, що проводить 
спортивний захід згідно із затвердженим кошторисом витрат на проведення 
такого заходу та грошової добової норми витрат на забезпечення учасників  
спортивних заходів місцевого та всеукраїнського рівня лікарськими засобами 
та виробами медичного призначення. 

8. Призначення лікарських засобів, виробів медичного призначення на 
період проведення спортивного заходу, визначення графіка їх приймання (за-
стосування) здійснюється тренером-лікарем збірної команди, лікарем спор-
тивного закладу кожному спортсменові індивідуально з дотриманням анти-
допінгових вимог відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу, таких 
міжнародних стандартів Всесвітньої антидопінгової агенції як “Заборонений 
список”, з терапевтичного використання заборонених речовин та методів, те-
стування. 

9. Заявка на придбання лікарських засобів та виробів медичного призна-
чення, необхідних для забезпечення спортсменів, складається тренером-ліка-
рем збірної команди та після погодження з головним тренером збірної 
команди або тренером та лікарем, відповідальним за проведення фізкультурно-
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оздоровчого, спортивного заходу з видів спорту інвалідів, зборів та таборів з 
фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, лікарем спортивного закладу за 
погодженням з тренером або старшим тренером відділення надається керів-
никові організатора, що проводить спортивний захід. 

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, які по-
винні бути в аптечці екстреної медичної допомоги, затверджується органі-
затором, що проводить спортивний захід, за поданням лікаря окремо у кож-
ному випадку. 

10. Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення 
здійснюється організатором, що проводить спортивний захід, на підставі від-
повідних заявок. 

11. Організатор, що проводить спортивний захід, видає лікарські засоби 
та вироби медичного призначення тренерам-лікарям та лікарям. 

12. Тренер-лікар, лікар або тренер видає лікарські засоби та вироби ме-
дичного призначення спортсменам згідно з відомістю про видачу таких засобів 
та виробів під розписку. 

Зазначена відомість є підставою для списання в установленому порядку 
використаних лікарських засобів та виробів медичного призначення. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


