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Про затвердження інструкції 
з охорони праці при проведенні 
спортивно-масових заходів 
(спортивних свят, змагань, конкурсів)

Керуючись статтями 13, 14, 34 Закону України «Про охорону праці», 
«Положенням про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого Наказом 
комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 
України від 29 січня 1998 року №9, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 
квітня 1998 року за №226/2666, «Правилами пожежної безпеки», затвердженими 
наказом Міністерства внутрішніх справ України ЗО грудня 2014 року №1417 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 з 
метою всебічного дотримання учасниками та організаторами спортивно-масових 
заходів вимог охорони праці та пожежної безпеки:

1. Затвердити інструкцію з охорони праці при проведенні спортивно- 
масових заходів (спортивних свят, змагань, конкурсів), що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника голови 
Львівськ" " _ . . . .  ... „ Клименка.

Голова Христина ЗАМУЛА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Львівської 
районної державної адміністрації
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ІНСТРУКЦІЯ 
З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

при проведенні спортивно-масових заходів 
(спортивних свят, змагань, конкурсів)

І.Загальні положення

1.1. Інструкція з охорони праці є внутрішнім документом, що містить 
обов язкові для дотримання учасниками змагань вимог з охорони праці при 
проведенні спортивно-масових заходів (спортивних свят, змагань, конкурсів 
тощо), які проводяться згідно з розпорядчим документом Львівської районної 
державної адміністрації, в якому вказуються заходи безпеки, профілактики 
спортивного травматизму, склад медичного персоналу та відповідального за 
безпечне проведення спортивно-масових заходів.

1.2. Знання цієї інструкції є обов’язковим для усіх працівників, які беруть 
участь у спортивно-масових заходах, а також їх безпосередніх керівників, 
організаторів.

1.3. Працівник має право приймати участь у спортивно-масових заходах 
тільки за власним бажанням та відповідно оформленим письмовим дорученням 
(заявкою) керівника.

1.4. До спортивно-масових заходів допускається працівник, який пройшов 
медичний огляд та за станом здоров’я може приймати у них участь.

1.5. Організатор змагань (відповідальна особа) до початку спортивно- 
масових заходів зобов’язаний:

1.5.1 Провести усім учасникам інструктаж із відповідним записом, про усі 
необхідні заходи безпеки, в тому числі: пожежної безпеки, техніки безпеки при 
поводженні з конем, техніки безпеки під час виконання фізичних вправ, та 
вправ з спортивними приладами (снарядами), профілактики спортивного 
травматизму. Донести усі можливі «оцінки ризику» в місцях проведення 
спортивно-масових заходів, ознайомити з кліматичними і температурними 
умовами, особливістю території (небезпечні зони);

1.5.2. Оглянути місце проведення спортивно-масових заходів і перевірити 
справність спортивного інвентаря та обладнання звернувши особливу увагу на 
відповідність даному виду змагань;

1.5.3. Періодично здійснювати огляд спортивного інвентаря та 
обладнання під час проведення змагань;

1.5.4. Клопотати перед головним управлінням ДСНС України у 
Львівській області щодо організації постійного чергування сил і засобів 
рятувальних підрозділів біля місця проведення спортивно масових заходів для



забезпечення своєчасної ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, 
пожеж, інших неоезпечних подій природного чи техногенного характеру.

1.6. При проведенні спортивно-масових заходів на учасника змагань 
можуть мати вплив такі небезпечні та шкідливі фактори:

1.6.1. Спіткання, падіння;
1.6.2. Різке підвищення або зниження температури навколишнього 

середовища;
1.6.3. Руйнування спортивного інвентарю і обладнання під час спортивно- 

масових заходів, перекидання його та падіння;
1.6.4. Порізи, забої частин тіла, защемлення кінцівок.
1.6.5. Різке погіршення стану здоров’я.
1.7. Спортивно-масові заходи дозволяється проводити при умові 

дотримання даної інструкції, забезпечення заходів безпеки, профілактики 
спортивного травматизму, наявності у організатора (відповідальної особи) за 
безпечне проведення змагань затвердженої програми та розпорядку дня.

1.8. Під час проведення спортивно-масових заходів повинен бути 
присутній організатор (відповідальна особа), медичний працівник, 
укомплектований відповідними медикаментами для надання першої 
долікарської медичної допомоги, мобільна бригада підрозділу ДСНС України.

1.9. Забороняється розпочинати спортивно-масові заходи без 
присутності організатора (відповідальної особи) та медичного працівника.

1.10. Забороняється проведення змагань пов’язаних з максимальними 
навантаженнями за складних метеорологічних умов.

1.11. Забороняється допуск до спортивно-масових заходів учасників з 
ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

1.12. Учасник змагань зобов’язаний:
1.12.1. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку 

оточуючих людей та тварин в процесі проведення спортивно-масових заходів.
1.12.2. Доповідати про кожний нещасний випадок та про виявлену 

небезпеку організатора (відповідальній особі), медичного працівника, суддю 
змагань та вживати заходи щодо надання першої допомоги потерпілому.

1.12.3. Дотримуватись правил носіння спортивного одягу, спортивного 
взуття та правил особистої гігієни;

1.13. Учасник змагань має право відмовитись від прийняття участі у 
спортивно-масових заходах якщо створилась ситуація, небезпечна для його 
життя чи здоров’я, або для людей, які його оточують.

1.14. При несправності спортивного інвентаря та обладнання змагання 
неоохідно негайно припинити проведення змагань і повідомити про це 
організатора (відповідальну особу) або суддю змагань.

1.15. Під час проведення змагань учасники повинні дотримуватись вимог 
даної інструкції, правил проведення змагань та особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки перед початком проведенням  
спортивно-масових заходів

2.1. Одягнути та привести в порядок спортивну форму, спортивне взуття.
2.2. Спортивне взуття повинно бути з відповідною підошвою в залежності 

від покриття, сезону та погоди.



2.2. Перевірити справність і надійність спортивного обладнання, 
інвентарю та пристосувань, відсутність на них пошкоджень.

2.3. Провести необхідну розминку.
2.4. Отримати інструктаж від судді змагань.
2.5. Особливу увагу необхідно звернути організаторам на вимоги безпеки 

при проведенні різноманітних вогняних, або піротехнічних служб, неухильно 
дотримуватись вимогам Правил пожежної безпеки.

3.Вимоги безпеки під час проведення спортивно-масових заходів

3.1. Приступати до спортивно-масових заходів і закінчувати їх необхідно 
тільки згідно команд судді змагань.

3.2. Не порушувати правила (програму) проведення спортивно-масових 
заходів, дотримуватись усіх команд, які подаються суддею.

4. Вимоги безпеки після закінчення спортивно-масових заходів

4.1. Прибрати у відведене місце спортивний інвентар, приспосіблення та 
обладнання.

4.2. Зняти спортивний одяг і спортивне взуття, прийняти душ або 
ретельно вимити обличчя і руки з милом.

5. Вимоги безпеки в надзвичайних ситуаціях

5.1. До надзвичайних ситуацій при проведенні спортивних заходів 
відносяться:

5.1.1. Пожежі.
5.1.2. Нещасні випадки.
5.2. При виникненні надзвичайних ситуацій учасник повинен припинити 

участь у спортивно-масових заходах, при можливості вжити заходів з безпечної 
ліквідації їх і повідомити організатора (відповідальну особу), суддю.

5.3. При пожежі необхідно по можливості приступити до її гасіння 
первинними засобами пожежогасіння, задіяти чергову бригаду ДСНС та/або 
викликати пожежну команду за телефоном 101.

5.5. При нещасних випадках звільнити потерпілого від небезпечного або 
шкідливого фактора та приступити до надання першої долікарської допомоги і 
викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.


