
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З
від ____________ 20__р. Київ № __________

Про внесення зміни до Положення 
про порядок організації і проведення 
офіційних спортивних змагань 
і навчально-тренувальних зборів 
та порядок матеріального забезпечення 
їх учасників

Відповідно до підпункту с) пункту 3 статті 4 та підпункту а) пункту 3 статті 
7 Антидопінгової конвенції, ратифікованої Законом України від 15 березня 2001 
року № 2295, пункту а) статті 12 Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом 
у спорті, ратифікованої Законом України від 03 серпня 2006 року № 68, статті 52 
Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Закону України "Про 
антидопінговий контроль у спорті", Положення про Національний 
антидопінговий центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 липня 2002 року № 1063, підпункту 27 пункту 4 та пункту 8 Положення 
про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, та з метою сприяння діяльності 
Національного антидопінгового центру щодо ефективного тестування 
спортсменів

НАКАЗУЮ:

1. Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних 
змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення 
їх учасників, затверджене наказом Міністерства молоді та спорту України 
від 09 лютого 2018 року № 617, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
03 березня 2018 року за № 264/31716, доповнити новим розділом такого змісту:

"VIII. Організація антидопінгового
контролю спортсменів

1. Організатор спортивного заходу забезпечує безперешкодний доступ на 
територію проведення заходу допінг-офіцерам, уповноваженим Національним 
антидопінговим центром або будь-якою іншою антидопінговою організацією, 



2

визначеною відповідно до вимог Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом 
у спорті, ратифікованої Законом України від 3 серпня 2006 року № 68.

2. Організатор спортивного заходу забезпечує облаштування пунктів для 
відбору допінг-офіцерами допінг-проб на визначення вживання заборонених 
речовин у спортсменів, які беруть участь у спортивному заході на об’єкті 
проведення спортивного заходу.

3. Відбір допінг-проб, поводження з допінг-пробами, в тому числі їх 
зберігання, доставка до лабораторій та аналіз здійснюється в установленому 
законодавством порядку.".

  2. Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

        3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації 
забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства 
молоді та спорту України.

       4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

       5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр молоді та спорту України          Вадим ГУТЦАЙТ


