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УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

06.05.2019              м. Суми                                        № 338 – ОД

Про затвердження заходів, 
спрямованих на забезпечення 
розвитку фізкультурно-спортивної 
реабілітації учасників бойових дій

На  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  
від  20  березня  2019  року  №  168-р  «Про  затвердження  плану  заходів  
на 2019 та наступні роки, спрямованих на забезпечення розвитку фізкультурно-
спортивної  реабілітації  учасників  бойових  дій,  які  брали  участь  в
антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і
оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії  Російської  Федерації  у
Донецькій та Луганській областях», розпорядження голови Сумської обласної
державної  адміністрації  від  16.07.2018  № 435-ОД «Про  затвердження  плану
заходів  щодо  підтримки розвитку  системи  спортивної  реабілітації  учасників
бойових дій»

НАКАЗУЮ:

1.Виконуючому  обов'язки  начальника  відділу  охорони  здоров'я
Сумської  міської  ради,  керівникам  лікувально-профілактичних  закладів
області:

1) забезпечити медичний супровід учасникам бойових дій, у тому числі
фізіотерапевтичне  лікування,  лікувальну  фізичну  культуру,  лікарські
консультації;

2)  здійснювати  заходи,  спрямовані  на  поліпшення  фізичного  та
психічного стану учасників бойових дій, членів їх сімей, родин загиблих;

3)  інформацію  про  вжиті  заходи  надавати  у  лікарсько-фізкультурний
диспансер щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним.

2. Керівникові  лікарсько-фізкультурного диспансеру забезпечити:
1) проведення, у межах компетенції,  медичної  комісії перед змаганнями

осіб з інвалідністю із числа учасників бойових дій, які  досягли відповідного
рівня  спортивних  результатів  та  пройшли  медичну  класифікацію  на
відповідність  ступеня  ураження  (інвалідності)  міжнародним  критеріям,
визначеним  Міжнародним  паралімпійським  комітетом  та  Міжнародним
спортивним комітетом глухих; 

2)  проведення заходів  фізкультурно-спортивної реабілітації  учасників
бойових дій, осіб з інвалідністю з їх числа, військовослужбовців;

3)  підготовку  та  подання  в  управління  охорони  здоров'я  Сумської
обласної  державної  адміністрації  проекту інформації  в  управління молоді  та
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спорту Сумської обласної державної адміністрації щодо виконання зазначених
розпоряджень,  щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління  охорони  здоров'я  Сумської  обласної  державної  адміністрації
Лисенко  Н.А.  та  головного  спеціаліста  відділу  лікувально-профілактичної
допомоги та фармацевтичного забезпечення населення Нікуєнко С.О.

Начальник С.БУТЕНКО


