ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ ТА ВЕРИФІКАЦІЮ ОЗНАК ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА/АБО ПРОВЕДЕННІ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ З АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президією
Автомобільної федерації України
Рішення від 28.02.2020 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок моніторингу та верифікацію ознак дотримання вимог законодавства
при підготовці та/або проведенні спортивних змагань з автомобільного спорту
1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це «Положення про Порядок моніторингу та верифікації ознак дотримання вимог
законодавства при підготовці та/або проведенні спортивних змагань з
автомобільного спорту»(далі - Положення) затверджено Президією Автомобільної
федерації України (далі - ФАУ) на виконання п.п. 1.4., 2.2.1.,.2.2.3., 4.2.18.4. Статуту
ФАУ, зобов’язань згідно Договору про співпрацю між Мінмолодьспорту України та
ФАУ від 27.02.2014 щодо популяризації автоспорту та надання статусу
національної спортивної федерації з автомобільного спорту, Наказу
Держмолодьспорту України №1421 від 26.04.2013 р., та обов’язків, встановлених
Статутом та Міжнародним спортивним кодексом Міжнародної автомобільної
федерації (далі –МСК ФІА) для членів зі спортивними повноваженнями на території
України (ASN), Національним спортивним кодексом ФАУ (далі – НСК ФАУ), в тому
числі щодо виключного права на організацію та проведення офіційних
міжнародних та національних змагань з автомобільного спорту на території
України, з метою:
виявлення спортивних змагань з автомобільного спорту, підготовка та/або
проведення яких мають ознаки невідповідності вимогам законодавства про
фізичну культуру і спорт;
надання допомоги, належного методологічного та безпекового супроводу
проведенню спортивних змагань з автомобільного спорту для приведення їх у
відповідність вимогам законодавства про фізичну культуру і спорт;
вжиття необхідних заходів громадського впливу, подання звернень до державних
та правоохоронних органів в межах законодавства та повноважень національної
спортивної федерації з автомобільного спорту;
уникнення при проведенні спортивних змагань з автомобільного спорту порушень
вимог законодавства, створення загроз життю та здоров’ю учасників, інших
присутніх осіб або нанесення матеріальної (майнової) шкоди, та виникнення у діях
відповідальних осіб ознак злочинів (кримінальних правопорушень) передбачених
ст.286 та ст. 367 Кримінального кодексу України.
1.2. Це Положення є обов’язковим для всіх членів ФАУ, керівних, консультативнодорадчих та робочих органів ФАУ та відокремлених підрозділів ФАУ.

2.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
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У цьому Положенні терміни вживаються у наступному значені:
2.1. Ознаки спортивного змагання з автомобільного спорту:
Спортивним змаганням з автомобільного спорту вважатиметься захід, який
проводиться з використанням транспортних засобів що рухаються та які
відповідають визначенню «автомобіль», встановленому Розділом 21 МСК ФІА/НСК
ФАУ та відповідає хоча би одній з нижченаведених ознак:
А.
Використання організаторами та/або учасниками терміну «змагання» та/або
«чемпіонат» та/або «Кубок», іншого аналогічного терміну будь якою мовою;
Б.
Наявність у назві заходу частково або повністю будь якою мовою назви дисципліни
автомобільного спорту, внесеної до «Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків,
Трофеїв (Серій) України та інших змагань з автомобільного спорту в Україні»
(Додаток 1 до вказаних вимог);
В.
Визначення (в тому числі за інформацією учасників заходу (ЗМІ, повідомлень
соціальних мереж)), за результатами заходу розподілу місць, переможців та/або
вручення нагород у будь-якій формі.
Г.
Передбачається, що захід проводиться повністю або частково без дотримання
Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2001 р. № 1306, зі змінами.
2.2. Ознаки порушення вимог законодавства про фізичну культуру і спорт при
проведенні спортивного змагання, іншого спортивного заходу:
А.
Спортивний захід не включено до календарних планів, відповідно до вимог Наказу
Мінмолодьспорту «Про затвердження Порядку складання календарних планів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів» №1341 від 05.05.2015 р.
Б.
Відсутня інформація щодо погодження місця, термінів та правил проведення
спортивного заходу з місцевими органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, Національної поліції та ДСНС, відповідно до вимог:
Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів» №2025 від 18.12.1998 р.;
Наказу Мінмолодьспорту та Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження
Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів, закладів фізичної культури і спорту» №5232/1746 від 27.12.2017 р.;
Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Положення про порядок організації і
проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та
порядок матеріального забезпечення їх учасників» №617 від 09.02.2018 р.;
Наказу
Мінмолодьспорту
«Про
затвердження
Порядку
присвоєння
кваліфікаційних категорій спортивним суддям» №31 від 16.07.2013 р;
Правил спортивних змагань з автомобільного спорту, затверджених
Мінмолодьспорту та регламентуючих документів національної федерації з
автомобільного спорту (ФАУ).
В.

Не погоджено положення (регламент) спортивного заходу з ФАУ, як національною
спортивною федерацією, відповідно до вимог:
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-

-

-

Г.

Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Вимог до змісту положення
(регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання»
№2659 від 06.08.2010 р.;
Наказу Мінмолодьспорту «Про затвердження Положення про порядок організації і
проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та
порядок матеріального забезпечення їх учасників» №617 від 09.02.2018 р.;
Правил спортивних змагань з автомобільного спорту, затверджених
Мінмолодьспорту. та регламентуючих документів ФАУ, як національної федерації
з автомобільного спорту.
Відсутня інформація про укладання договору (отримання дозволу) на проведення
спортивного заходу з власником (розпорядником) спортивного об’єкту або
спеціально відведеного місця проведення змагання, відповідно до вимог
Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок підготовки спортивних
споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних
та культурно-видовищних заходів» №2025 від 18.12.1998 р.

2.3. Моніторинг - здійснення членами ФАУ та органами/структурами ФАУ, які діють
відповідно до Статуту ФАУ та відповідних повноважень, збору та передачі на
розгляд Експертної групи ФАУ, інформації зі всіх відкритих та/або доступних
джерел (повідомленнями ЗМІ, соціальних мереж та повідомлень з месенджерів,
інших електронних засобів зв’язку) про підготовку та/або проведення заходу
спортивного характеру з автомобільного спорту.
2.4. Верифікація - здійснення Експертною групою ФАУ, в порядку встановленому цим
Положенням, перевірки наявності/відсутності у інформації отриманої за
результатами моніторингу ознак:
Підготовки та/або проведення спортивного змагання з автомобільного спорту;
Порушення під час підготовки та/або проведення спортивного змагання з
автомобільного спорту вимог законодавства про фізичну культуру і спорт.
2.5. Експертна група ФАУ: Експертна група ФАУ з питань верифікації заходів
спортивного характеру з автомобільного спорту - робочий орган ФАУ, який
затверджується Президією ФАУ в складі фахівців автомобільного спорту,
уповноважена на проведення верифікації інформації, що надходить за
результатами моніторингу в порядку, встановленому цим Положенням.
2.6. Заходи громадського впливу - здійснення органами ФАУ в порядку,
встановленому законодавством та цим Положенням, заходів громадського впливу
щодо осіб та організацій, залучених до підготовки та/або проведення спортивних
заходів з автомобільного спорту які, за результатами моніторингу та верифікації
мають ознаки невідповідності вимогам законодавства про фізичну культуру і
спорт та/або регламентним документам ФАУ з метою надання допомоги для
приведення їх у відповідність вимог законодавства та регламентних документів
ФАУ.
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2.7. Неофіційний захід з автомобільного спорту - будь-який захід спортивного
характеру, який має ознаки змагання з автомобільного спорту та відсутній у
Календарному плані ФАУ і має статус невизнаного змагання відповідно до п.2.1.5.
МСК ФІА/НСК ФАУ.
2.8. Календарний план ФАУ: Змагання Календарного плану ФАУ - це змагання, які
включаються:
до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
України, який затверджується Мінмолодьспорту за поданням ФАУ;
до календарних планів, затверджених місцевими органами влади та органами
місцевого самоврядування.
інші спортивні заходи з автомобільного спорту за поданням дисциплінарних
Комітетів ФАУ та зацікавлених осіб.
Підтвердженням наявності змагання у Календарному плані ФАУ є «Свідоцтво
організатора змагання», видане ФАУ і наявне у Промоутера змагання (Серії).
Змагання включені до Календарного плану ФАУ відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2025 (зі змінами) мають статус
офіційного спортивного змагання з автомобільного спорту – масового
спортивного заходу.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законодавством та
регламентуючими документами ФІА та ФАУ.
3.

ЕКСПЕРТНА ГРУПА ФАУ

3.1. Експертна група ФАУ з питань верифікації змагань спортивного характеру з
автомобільного спорту затверджується Президією ФАУ у складі Голови Експертної
групи та не більше 6 членів.
3.2. Член Експертної групи ФАУ:
здійснюють діяльність на громадських засадах
керується у своїй діяльності цим Положенням, рішеннями Президії ФАУ та
Статутом ФАУ, законодавством України;.
не бере участі у прийнятті рішень при розгляді інформації про захід, у підготовці
та/або проведення якого бере участь.
3.3. Голова Експертної групи ФАУ на виконання цього Положення:
здійснює загальне керівництво Експертною групою ФАУ в тому числі організовує
діяльність її членів;
призначає проведення верифікації в порядку, встановленому цим Положенням;
підписує Акт верифікації ознак порушення вимог законодавства при підготовці
та/або проведенні спортивного змагання з автомобільного спорту (далі Акт
верифікації) за формою, що додається та звернення від імені Експертної групи ФАУ;
здійснює розподіл обов’язків між членами Експертної групи ФАУ;
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-

забезпечує контроль виконання доручень, в межах відповідних рішень Президії
ФАУ;
забезпечує відповідність діяльності Експертної групи ФАУ цьому Положенню,
рішенням Президії ФАУ та Статуту ФАУ, законодавству України;
виконує інші повноваження, передбачені цим Порядком та надані рішенням
Президії ФАУ.

3.4. Для організації своєї діяльності зі свого складу Експертна група ФАУ обирає
заступника Голови та призначає Секретаря.
3.5. Заступник Голови виконує обов'язки Голови за його дорученням та в разі його
тимчасової відсутності.
3.6. Секретар відповідає за ведення протоколів засідань, збереження робочої
документації та здійснення контролю виконання рішень Експертної групи ФАУ.
3.7. У своїй діяльності Експертна група ФАУ підзвітна та підконтрольна Президії ФАУ
та взаємодіє з Виконавчою дирекцією ФАУ та іншими робочими органами ФАУ.
3.8. При виконанні покладених даним Порядком обов’язків Експертна група ФАУ
співпрацює з членами ФАУ, відокремленими підрозділами ФАУ (ВП ФАУ),
органами/структурами ФАУ.
3.9. Подання документів на розгляд Експертної групи ФАУ здійснюється за адресами
Виконавчої дирекції ФАУ: office@fau.ua або 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 36Б, офіс
404.
3.10. З метою виконання покладених обов’язків Експертна група ФАУ:
3.10.1. Розглядає інформацію, надану за результатами моніторингу та може прийняти
наступні рішення:
А.
Про наявність у інформації про захід ознак спортивного змагання з автомобільного
спорту та ознак порушення вимог регламентних документів ФАУ та/або
законодавства про фізичну культуру і спорт - Експертна група ФАУ укладає про це
Акт верифікації, та приймає рекомендації щодо заходів громадського впливу.
Б.
Про відсутність достатньої інформації про наявність ознак спортивного змагання з
автомобільного спорту та ознак порушення вимог регламентних документів ФАУ
та/або законодавства про фізичну культуру і спорт - Експертна група ФАУ укладає
Акт верифікації, та вносить до нього інформацію про відкладення або зняття
питання з розгляду.
3.10.2. Повторно розглядає уточнену інформацію про захід, що надходить, у випадку
3.10.1.Б) – Експертна група ФАУ приймає рішення згідно п.3.10.1.
3.10.3. Готує та затверджує, за підсумками діяльності, періодичну узагальнену
інформацію на розгляд Президії ФАУ з відповідними пропозиціями.
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3.11. Для забезпечення заходів громадського впливу та інформування членів ФАУ Акт
верифікації укладений за результатами верифікації інформації про захід та
протоколи засідань (опитувань) протягом 3 робочих днів передається до
Виконавчої дирекції ФАУ.
4.

РІШЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ФАУ

4.1. Експертна група ФАУ здійснює свою діяльність в формі засідань та опитувань.
Засідання Експертної групи ФАУ та опитування членів Експертної групи ФАУ
проводяться за потреби за рішенням Голови Експертної групи ФАУ.
4.2. Засідання вважається повноважними, якщо у ньому взяли участь не менше
половини членів Експертної групи ФАУ, в тому числі обов’язкова участь Голови, або
за його дорученням - заступника Голови Експертної групи ФАУ.
4.3. Опитування членів Експертної групи ФАУ проводиться за рішенням Голови
Експертної групи ФАУ з використанням телефону або електронних засобів зв’язку
(електронної пошти, конференцій або інших систем документообігу).
Питання розглядається в узгоджений з Головою Експертної групи ФАУ термін.
В цьому випадку рішення приймається більшістю при голосуванні більш ніж ½
членів Експертної групи ФАУ «ЗА» або «ПРОТИ», шляхом опитування протягом
терміну - не більш ніж 3 доби, з моменту оголошення голосування.
Голосування шляхом опитування проводиться з дотриманням наступної
процедури:
а.
Повідомлення електронною поштою, яке містить пропозицію затвердити проект
рішення направляється Головою Експертної групи ФАУ або за його дорученням
Секретарем Експертної групи ФАУ всім членам Експертної групи ФАУ, за
електронними адресами, вказаними як персональні адреси для проведення
опитування;
б.
При ненадходженні протягом 3 (трьох) діб, з дня направлення, письмових або
усних (телефоном) заперечень, рішення вважається прийнятим;
в.
У випадку наявності заперечень та виявлені необхідності внесення змін до проекту
рішення запропонованого для прийняття опитуванням, за рішенням Голови
Експертної групи ФАУ процедура опитування може бути проведена повторно за
іншим проектом рішення, або проект подається на розгляд очного засідання
Експертної групи ФАУ.

4.4. Члени Експертної групи ФАУ запрошуються для участі у засідання Експертної
групи ФАУ з використанням телефонного або електронних засобів зв’язку. Особи,
які не є членами Експертної групи ФАУ, можуть письмово (у тому числі з
використанням електронних засобів зв’язку) запрошуватися на засідання
Експертної групи ФАУ за рішенням Голови Експертної групи ФАУ.
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4.5. Рішення Експертної групи ФАУ, крім рішень, які приймаються в порядку,
встановленому п 5.3., приймаються простою більшістю членів Експертної групи
ФАУ. При прийнятті рішень Експертної групи ФАУ кожний член Експертної групи
ФАУ має один голос. При рівності голосів, голос Голови Експертної групи ФАУ є
вирішальним.
4.6. Рішення Експертної групи ФАУ оформлюються у формі Акту верифікації, який
підписує Голова Експертної групи ФАУ або заступник Голови Експертної групи
ФАУ, якщо Голова Експертної групи ФАУ не брав участь у засіданні, та особою, що
виконує обов’язки секретаря засідання.
4.7. Відповідальність за укладання Акту верифікації покладається на Секретаря
Експертної групи ФАУ. Збереження Актів верифікації здійснюється у порядку,
встановленому Виконавчою дирекцією ФАУ.
4.8. Інформація про рішення Експертної групи ФАУ можуть бути розміщені на
офіційному сайті ФАУ – www.fau.ua.
5.

КОНТРОЛЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ФАУ

5.1. Контроль за здійсненням повноважень Експертної групи ФАУ та дотриманням
цього Положення здійснює Президія ФАУ.
5.2. На виконання вимог Статуту ФАУ всі члени ФАУ, співробітники та
органи/структури ФАУ, промоутери та учасники змагань зобов’язані надавати
сприяння діяльності Експертної групи ФАУ.
5.3. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Експертної групи
ФАУ здійснюється Виконавчою дирекцією ФАУ в межах кошторису ФАУ.
6.

-

-

ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФАУ
З метою забезпечення виконання цього Положення Виконавча дирекція ФАУ:
Приймає та передає для вивчення Експертній групі інформацію, що надходить в
результаті моніторингу.
Здійснює, в рамках кошторису ФАУ матеріально-технічне та організаційне
забезпечення діяльності Експертної групи.
Надає, за запитами Експертної групи ФАУ, інформацію щодо стану формування
Календарного плану ФАУ та наявності в ньому окремих заходів, щодо яких
міститься інформація у результатах моніторингу.
Здійснює, з врахуванням рекомендації Експертної групи, заходи громадського
впливу.
Веде реєстр осіб та організацій, щодо яких вживались заходи громадського впливу,
та результатів такого впливу.
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-

7.

Здійснює контроль за діяльність Експертної групи ФАУ та готує доповіді Президії
ФАУ щодо заходів впливу та їх результативності за звітний квартал.
Здійснює виявлення членів ФАУ, володарів ліцензії ФАУ, які брали участь у
неофіційних змаганнях з автомобільного спорту та передає цю інформацію до
Президії ФАУ та/або КАС ФАУ для прийняття відповідних рішень згідно Статуту та
НСК ФАУ.
ЗАХОДИ ГРОМАДСЬКОГО ВПЛИВУ
При наявності в Акті верифікації підтвердження ознак підготовки та/або
проведення спортивного змагання з автомобільного спорту з порушенням вимог
законодавства про фізичну культуру і спорт та/або регламентних документів ФАУ,
Виконавчі органи ФАУ можуть вживати наступні заходи громадського впливу, в
тому числі але не виключно:

7.1. Подання офіційних звернень:
Про наявність інформації про проведення спортивного змагання з автомобільного
спорту та наявність ознак невідповідності їх підготовки та/або проведення
законодавству про фізичну культуру і спорт та/або регламентним документам
ФАУ;
Про готовність ФАУ надати організаційну та методичну допомогу для приведення
заходу у відповідність до законодавства про фізичну культуру і спорт;
Про відповідальність за наслідки порушення законодавства та неможливість участі
ФАУ, як національної федерації у забезпеченні дотримання правил автомобільного
спорту при проведенні заходу:

Органам державної влади (керівники державних адміністрацій, органи фізичної
культури і спорту);

Органам місцевого самоврядування (головам обласних, міських та інших рад, інших
органів);

Органам Національної поліції (за місцем проведення заходу та обласного рівня);

Власникам (користувачам) спортивних об’єктів (територій, на яких
проводитимуться заходи);

Іншим органам, які можуть бути залучені до проведення заходу.

Оголошеним організаторам (їх керівним органам, в тому числі закордонним);

Оголошеним Партнерам та Спонсорам, володарям знаків для товарів та послуг, що
використовуються (їх керівним органам, в тому числі закордонним);

Національним автомобільним федераціям (при залученні до проведення змагань
іноземних партнерів, спонсорів або учасників);

Оголошеним партнерами засобам масової інформації, в тому числі
представництвам у соціальних мережах, що забезпечують висвітлення заходу;

Іншим особам, які можуть бути залучені до проведення заходу.
7.2. Інформування членів ФАУ та громадськості через будь-який канал відкритої
інформації про обставини проведення заходу та позицію ФАУ:
©2020 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)
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ФАУ у своїх зверненнях звертає увагу органів влади на готовність ФАУ надавати
сприяння приведенню процедур підготовки та проведення змагань у відповідність
до вимог законодавства, в тому числі щодо включення у відповідні календарні
плани, дотримання правил спортивного суддівства та механізмів захисту прав
учасників змагань.
ФАУ в жодному разі не використовувала та не використовує свої повноваження
національної федерації з метою заборони або створення незаконних перешкод
сумлінним колегам – організаторам змагань з автоспорту.
ФАУ завжди відкрита до конструктивної співпраці для розвитку автомобільного
спорту в Україні в рамках законодавства та з повагою до міжнародновизнаних
правил змагань.

7.3. Подання офіційних запитів про доступ до публічної інформації до органів влади,
органів місцевого самоврядування щодо наявності законних підстав для надання
дозволів на проведення заходів (при необхідності для отримання матеріалів для
вжиття заходів юридичного характеру/впливу).
7.4. Звернення до правоохоронних органів та до суду для забезпечення виконання
законодавства під час проведення заходу.
7.5. Інші заходи, в межах законодавства.
8.

-

-

-

ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФАУ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФАУ ТА ОРГАНІВ ФАУ
З метою забезпечення виконання цього Положення члени ФАУ, Відокремлені
підрозділи ФАУ та органи ФАУ зобов’язані:
Здійснювати моніторинг інформації з відкритих джерел та надавати інформацію
про заходи спортивного характеру з автомобільного спорту на розгляд Експертної
групи ФАУ;
Надавати додаткову інформацію, яка є в їх розпорядженні на запит Експертної
групи ФАУ;.
Інформувати, в тому числі через власні представництва в інтернеті та соціальних
мережах, про необхідність дотримання вимог законодавства при проведенні
спортивних змагань з автомобільного спорту та своїх обов’язків, як членів ФАУ та
володарів ліцензії ФАУ;
Вживати заходів для сприяння залучення організаторів неофіційних змагань з
автомобільного спорту до співпраці з ФАУ, Відокремленими підрозділами ФАУ,
Комітетами ФАУ, іншими фахівцями ФАУ.
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Додаток до Положення про порядок
моніторингу та верифікацію ознак
дотримання вимого законодавства при
підготовці та/або проведенні спортивних
змагань з автомобільного спорту
АКТ №_____
верифікації ознак порушення вимог законодавства при підготовці та/або проведенні спортивного
змагання з автомобільного спорту
м. Київ

«________» _______________ 2019

Ми члени Експертної групи Автомобільної федерації України національної спортивної федерації з
автомобільного спорту у складі:
Голови Експертної групи:
(прізвище, ім’я по батькові, титул посада, звання і т.п. для важливості)
Членів Експертної групи:

На виконання «Положення про Порядок моніторингу та верифікації ознак дотримання вимог
законодавства при підготовці та/або проведенні спортивних змагань з автомобільного спорту» (далі –
Положення)уклади цей Акт про те, що за результатами моніторингу інформації з відкритих та/або
доступних джерел (повідомленнями ЗМІ, соціальних мереж та повідомлень з месенджерів, інших
електронних засобів зв’язку) оголошено проведення заходу:
Назва заходу
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Дисципліна автомобільного спорту
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Дата проведення
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Місце проведення
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Оголошений організатор
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Оголошений статус
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Запрошені учасники
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Інформація про партнерів
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Оголошена підтримка органами влади
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Вартість вхідного квитка (при наявності)
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Оголошений нагороди
(опис ознаки / відсутність ознаки)
Інше
(опис ознаки / відсутність ознаки)
За результатами верифікації встановлено:
1. Захід (назва) є спортивним змагання з автомобільного спорту в зв’язку з наявністю ознак, встановлених
п.2.1. Положення:
Захід проводиться з використанням транспортних засобів що рухаються та які
ТАК/НІ
відповідають визначенню «автомобіль», встановленому Розділом 21 МСК ФІА/НСК ФАУ
А) Використання організаторами та/або учасниками терміну «змагання» та/або
ТАК/НІ
«чемпіонат» та/або «Кубок», іншого аналогічного терміну будь якою мовою;
Б) Наявність у назві заходу частково або повністю будь якою мовою назви дисципліни
автомобільного спорту, внесеної до «Загальних вимог до всіх Чемпіонатів, Кубків, Трофеїв
ТАК/НІ
(Серій) України та інших змагань з автомобільного спорту в Україні» (Додаток 1 до
вказаних вимог);
В) Визначення, в тому числі за інформацією учасників заходу (ЗМІ, повідомлень соціальних
мереж), за результатами заходу розподілу місць, переможців та/або вручення нагород у
ТАК/НІ
будь-якій формі.
Г) Передбачається, що захід проводиться повністю або частково без дотримання Правил
дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
ТАК/НІ
2001 р. № 1306, зі змінами.

©2020 АВТОМОБІЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ (ФАУ, FAU)

10

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК МОНІТОРИНГУ ТА ВЕРИФІКАЦІЮ ОЗНАК ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА/АБО ПРОВЕДЕННІ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ З АВТОМОБІЛЬНОГО СПОРТУ

2. Підготовка та/або проведення заходу (назва) здійснюється з порушенням вимог законодавства про
фізичну культуру і спорт в зв’язку з наявністю ознак, встановлених п.2.2. Положення:
А)Спортивний захід не включено до календарних планів, відповідно до вимог Наказу
Мінмолодьспорту «Про затвердження Порядку складання календарних планів
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів» №1341 від 05.05.2015 р.
Б) Відсутня інформація щодо погодження місця, термінів та правила проведення
спортивного заходу з місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування,
Національної поліції та ДСНС, відповідно до вимог:
В).Не погоджено положення (регламент) спортивного заходу з національною спортивною
федерацією, відповідно до вимог:
Г). Відсутня інформація про укладання договору (отримання дозволу) на проведення
спортивного заходу з власником (розпорядником) спортивного об’єкту або спеціально
відведеного місця проведення змагання, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів
України «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць
для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» №2025 від
18.12.1998 р.

ТАК/НІ
ТАК/НІ
ТАК/НІ

ТАК/НІ

Рекомендації щодо заходів громадського впливу 1
Виконавчій дирекції ФАУ пропонується звернутись з відповідними зверненнями до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, органів Національної поліції, ДСНС, Власників (користувачів)
спортивних об’єктів (територій, на яких проводитимуться заходи), інших органам, які можуть бути
залучені (були залучені) до проведення заходу, оголошеним організаторам, оголошених Партнерів та
Спонсорів, засобів масової інформації з метою:
- надання допомоги, належного методологічного та безпекового супроводу проведенню спортивних
змагань з автомобільного спорту для приведення їх у відповідність вимогам законодавства про фізичну
культуру і спорт;
- уникнення при проведенні спортивних змагань з автомобільного спорту з використанням об’єктів
підвищеної небезпеки порушень вимог законодавства, створення загроз життю та здоров’ю учасників,
інших присутніх осіб або нанесення матеріальної (майнової) шкоди, та виникнення у діях відповідальних
осіб ознак злочинів передбачених ст.286 та ст. 367 Кримінального кодексу України.
Голова Експертної групи ФАУ:

__________________________________

Секретар Експертної групи ФАУ

__________________________________

МП ФАУ

1

При виявленні ознак та у необхідному об’ємі.
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