
Р І Ш Е Н Н Я  
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

" ______" __________                                                         № ________________                             

Про вдосконалення системи
медичного забезпечення
сфери фізичної культури і спорту
України в умовах реформування

На засіданні колегії Міністерства молоді та спорту України 26 березня    
2021 року заслухавши та обговоривши інформацію заступника Міністра молоді 
та спорту України Ніни Уманець, а також взявши до відома довідку з питання 
порядку денного «Про вдосконалення системи медичного забезпечення сфери 
фізичної культури і спорту України в умовах реформування»,

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Департаменту олімпійського спорту:
за участю з Українським медичним центром спортивної медицини, іншими 

структурними підрозділами Міністерства молоді та спорту України здійснювати 
відповідні організаційні заходи з упорядкування системи медичного 
забезпечення сфери фізичної культури і спорту

постійно;

ініціювати утворення спільної з Міністерством охорони здоров’я України 
робочої групи для розробки протягом 2021 року нормативно-правових актів 
щодо медичного забезпечення, у тому числі стандартів надання медичної 
допомоги зі спортивної медицини

до 15 квітня 2021 року;

за участю з Українським медичним центром спортивної медицини 
порушити клопотання перед Національною службою здоров’я України щодо 
внесення доповнень до пакету медичних послуг послуги зі спортивної медицини, 
що фінансується з державного бюджету

до 20 травня 2021 року;

звернутися до органів державного управління та місцевого самоврядування 
щодо розширення мережі та підтримки закладів надання лікарсько-
фізкультурної допомоги, введення посади лікаря зі спортивної медицини до 
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закладів охорони здоров’я та збереження державного  фінансування, приділивши 
першочергову увагу закупівлі сучасного лікувально-діагностичного обладнання

до 10 квітня 2021 року.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту при 
розробці пакету послуг «гроші ходять за послугою» розглянути можливість 
включення до його переліку послуги з проведення диспансерного нагляду за 
дітьми та молоддю, які займаються фізичною культурою і спортом, особливо 
незахищених категорій та осіб з інвалідністю

протягом 2021 року. 

3. Заступнику Міністра молоді та спорту України В. Лаврову при розробці 
програми цифровізації сфери фізичної культури і спорту включити окремий 
розділ цифровізації процесу надання послуг зі спортивної медицини

І півріччя 2021 року.

4. Державним установам «Український медичний центр спортивної 
медицини», «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів 
«Укрспортзабезпечення»,  департаменту олімпійського спорту,  департаменту 
фізичної культури та неолімпійських видів спорту продовжити роботу  щодо 
організаційного переведення тренерів-лікарів та тренерів-масажистів з 
державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних 
заходів «Укрспортзабезпечення» до державної установи «Український медичний 
центр спортивної медицини» та передачі функцій, пов’язаних з медичним 
забезпеченням національних збірних команд України

протягом 2021 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення колегії покласти на заступників 
Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних 
обов’язків. 

Голова колегії,
Міністр молоді та спорту України                                                Вадим ГУТЦАЙТ
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