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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей «Порядок реалізації спортивних повноважень Автомобільної Федерації
України на території України» (далі Порядок) затверджений Автомобільною
федерацією України (далі ФАУ) та встановлює розподіл повноважень національної
спортивної федерації з автомобільного спорту, між органами/структурами ФАУ та
процедури проведення змагання на території діяльності відокремленого підрозділу
ФАУ (далі ВП ФАУ), забезпечення участі ВП ФАУ у наданні організаційної та
методичної допомоги промоутерам змагань, створенні умов для якісної підготовки,
обліку та контролю зі сторони ФАУ за дотриманням законодавства про фізичну
культуру і спорт та регламентуючих документів ФАУ.
2. СПОРТИВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
2.1. Спортивні повноваження ФАУ визначені Законом України «Про фізичну
культуру і спорт», іншими законодавчими актами, статусом національної спортивної
федерації з автомобільного спорту та Договором між Мінмолодьспорту України та
ФАУ, Міжнародною Автомобільної Федерацією (ФІА) на основі статуту ФІА і
Міжнародного спортивного кодексу (МСК), як члена ФІА зі спортивними
повноваженнями на території України (ASN), Правилами спортивних змагань з
автомобільного спорту, затвердженими Мінмолодьспорту України за поданням ФАУ.
2.2. Спортивні повноваження передбачають виконання консультаційних,
регламентних, розпорядних та наглядових функцій в сфері автомобільного спорту,
виключне право ФАУ на організацію та проведення офіційних міжнародних та
національних змагань з автомобільного спорту на території України.
3. РЕАЛІЗАЦІЯ СПОРТИВНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ФАУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
3.1. Розподіл повноважень між органами ФАУ
3.1.1. У відповідності до Статуту ФАУ регламентні функції ФАУ здійснюються
Президією ФАУ та Комісією автомобільного спорту (КАС ФАУ).
3.1.2. Президія ФАУ затверджує:
- Регламентуючі документи, що визначають розмір та порядок формування
членських та інших внесків у ФАУ для здійснення статутної діяльності, встановлює
розміри доброчинних внесків для забезпечення спортивної діяльності ФАУ;
- Положення про КАС ФАУ;
- Персональний склад КАС ФАУ;
- Основні напрямки забезпечення досягнення мети спортивної діяльності ФАУ в
порядку, встановленому Статутом ФАУ;
- Регламент Апеляційного суду ФАУ;
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- Персональний склад Апеляційного Суду ФАУ;
- інші регламентуючі документи, передбачені визначеними Статутом ФАУ
повноваженнями Президії ФАУ.
3.1.3. КАС ФАУ затверджує:
- Національний Спортивний Кодекс ФАУ (НСК ФАУ) та додатки до нього, який не
суперечить Міжнародному спортивному Кодексу ФІА;
- Загальні вимоги до всіх Чемпіонатів, Трофеїв, Кубків (Серій) та інших змагань з
автомобільного спорту;
- Порядок видачі ліцензій та інших спортивних документів ФАУ,
- інші регламентуючі документи ФАУ для автомобільного спорту, прийняття
яких передбачено законодавством, рішеннями Центрального органу виконавчої
влади що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері фізичної
культури і спорту (Мінмолодьспорт України), керівних органів ФАУ, Положенням про
КАС ФАУ, МСК ФІА, НСК ФАУ.
3.1.4. Розпорядним органом ФАУ у галузі автомобільного спорту є Виконавча
дирекція ФАУ, яка забезпечує виконавчі функції, пов’язані з документальним
супроводженням спортивної діяльності на виконання рішень Президії ФАУ та КАС
ФАУ, в тому числі забезпечення офіційного листування, організація процедур видачі
ліцензій та спортивних документів, дозволів, Свідоцтва організатора змагань, інших
функцій, визначених Статутом ФАУ та рішеннями керівних органів ФАУ.
3.2. Повноваження відокремлених підрозділів ФАУ
3.2.1. Територіально розпорядні функції ФАУ реалізуються через ВП ФАУ які,
утворюються у відповідності до Статуту ФАУ на всій території діяльності ФАУ і
забезпечують прийом у члени ФАУ, оформлення видачі спортивних документів,
моніторинг та контроль здійснення діяльності в автомобільному спорті на своїй
території діяльності (території здійснення спортивних повноважень - для ВП ФАУ зі
спортивними повноваженнями), інформування членів ФАУ та громадськості про
діяльність ФАУ.
3.2.2. На території адміністративно-територіальної одиниці України спортивні
повноваження реалізуються через один ВП ФАУ (ВП ФАУ зі спортивними
повноваженнями).
У випадку відсутності ВП ФАУ, або позбавлення його спортивних повноважень у
порядку, що встановлює Президія ФАУ, спортивні повноваження на відповідній
території реалізуються безпосередньо ФАУ.
У випадку створення на території одної адміністративно-територіальної
одиниці України більше одного ВП ФАУ, спортивні повноваження надаються одному
з таких ВП ФАУ у порядку, який встановлює Президія ФАУ.
3.2.3. ВП ФАУ зі спортивними повноваженнями, який забезпечує виконання
функцій ФАУ, як національної федерації у взаємодії з місцевими органами державної
влади та органами місцевого самоврядування і на підставі договору ФАУ з
Мінмолодьспорту України та договору між ВП ФАУ та відповідним місцевим органом
управління з фізичної культури та спорту.
3.2.4. Кожний ВП ФАУ відповідає за виконання обов'язків ФАУ по забезпеченню
контролю за дотриманням на встановленій території діяльності вимог МСК ФІА та
НСК ФАУ під час спортивних заходів з автомобільного спорту, а також кваліфіковану
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участь спеціалістів ФАУ у спортивних заходах з автомобільного спорту, здійснює
моніторинг дотримання володарями ліцензій ФАУ заборони участі у спортивних
заходах, не включених до календарного плану ФАУ.
3.2.5. ВП ФАУ безпосередньо проводять спортивні заходи лише за окремим
дорученням Виконавчої дирекції ФАУ.
3.2.6. ВП ФАУ для виконання статутних завдань ФАУ на своїй території
діяльності:
а) Забезпечують можливості членам ФАУ для отримання всіх необхідних
ліцензій та спортивних документів ФАУ, в тому числі шляхом інформування про їх
права та обов‘язки;
а) Забезпечують моніторинг заходів спортивного характеру, які мають ознаки
змагань з автомобільного спорту, які плануються, або проводяться без дозволу ФАУ;
б) Вживають необхідні заходи щодо залучення осіб, які проводять вказані заходи
до їх проведення згідно Правил змагань з автомобільного спорту та регламентуючих
документів, затвердженими ФАУ;
в) Інформують про проведення таких заходів органи ФАУ - для вжиття
відповідних заходів, та членів ФАУ, - для уникнення порушення ними вимог НСК ФАУ.
г) Проводять заходи для попередження та унеможливлення проведення таких
заходів, проводити роз’яснювальну роботу з особами, які проводять такі заходи та
спонсорами, меценатами, партнерами таких заходів та місцевими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування.
3.2.7. ВП ФАУ для виконання статутних завдань ФАУ на своїй території
діяльності можуть:
а) організовувати підготовку спортсменів, учасників, офіційних осіб, сприяти
підготовці спортивної техніки до змагань;
б) утворювати, у порядку затвердженому КАС ФАУ, технічні комісії та
атестаційні органи ФАУ.
3.3. Автомобільні клуби, інші спортивні організації - партнери ФАУ
3.3.1. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому
числі Автомобільні клуби, що відповідно до своїх статутних документів сприяють
розвитку автомобільного спорту в Україні (далі - Автомобільні клуби) можуть
співпрацювати з ФАУ на підставі партнерських договорів, в яких визначається коло
повноважень і функцій, які вони можуть виконувати в сфері автомобільного спорту.
3.3.2. Кількість Автомобільних клубів, що діють на території будь-якої
адміністративно-територіальної одиниці з яким ФАУ укладено договори, не
обмежується.
3.3.3. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому
числі Автомобільні клуби, що уклали партнерські договори з ФАУ, при дотриманні
законодавства та регламентуючих документів ФАУ мають право брати участь у
підготовці та проведенні змагань різного рівня, організовувати підготовку
спортсменів, учасників, спортивних суддів, офіційних осіб, вести підготовку
спортивної техніки до змагань, а також вести іншу спортивну роботу.
Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, в тому числі
Автомобільні клуби, що уклали партнерські договори з ФАУ, мають право, у порядку
затвердженому КАС ФАУ, створювати: технічні комісії та атестаційні органи ФАУ.
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3.4. Порядок взаємодії між ВП ФАУ зі спортивними повноваженнями та
уповноваженим ФАУ організаційним партнером (промоутером) змагання при
погоджені його проведення на території виконання спортивних повноважень
зазначеного ВП ФАУ.
3.4.1. Для погодження проведення змагання на території відповідальності ВП
ФАУ зі спортивними повноваженнями представник Оргкомітету змагання подає до
ВП ФАУ:
а) Заповнену заявочну форму, затвердженої ФАУ форми для включення
змагання до Календарного плану автомобільних змагань України;
б) Комплект обов’язкових документів, які додаються до заявочної форми, згідно
порядку, встановленому ФАУ;
в) Підтвердження оплати у ФАУ доброчинного внеску для розвитку
автомобільного спорту на проведення змагання, у встановленому ФАУ розмірі;
г) Оригінал чинної ліцензії на спортивний об’єкт (план безпеки змагання,
затверджений у встановленому ФАУ порядку).
3.4.2. Погодження проведення змагання (печатка на заявочну форму, або
окремий лист на адресу ФАУ) надається при відповідності всіх поданих документів
вимогам регламентуючих документів ФАУ в термін не пізніше 5 робочих днів, з дня
надходження у відповідний ВП ФАУ зі спортивними повноваженнями всіх вказаних
документів.
3.4.3. В разі, якщо ВП ФАУ зі спортивними повноваженнями з будь-якої причини
не має можливості прийняти рішення про погодження проведення змагання, він
повинен протягом 5 робочих днів повернути документи, що подавались та надати
аргументовану письмову відповідь на адресу Оргкомітету та Виконавчої дирекції
ФАУ.
3.4.4. Вимога додаткових документів, порушення строків розгляду подань
Оргкомітетів, необґрунтована відмова погодження проведення змагання, дії, які
заважатимуть організації та проведенню змагання, дозвіл проведення якого
погоджено, вважатиметься порушенням п.12.1.1. НСК ФАУ.
3.4.5. Якщо ВП ФАУ зі спортивними повноваженнями не прийняв рішення про
погодження проведення змагання або не надав аргументованої відповіді, у
встановлений п. 3.4.3. цього Порядку термін, або якщо Оргкомітет не згоден з
запереченнями, він має право звернутись безпосередньо до Виконавчої дирекції ФАУ.
Виконавча дирекція ФАУ розглядає документи, заперечення по суті та, при
відповідності поданих Оргкомітетом документів вимогам ФАУ, видає «Свідоцтво
організатора змагання» без погодження з ВП ФАУ.
3.4.6. ВП ФАУ забезпечує на території здійснення спортивних повноважень
постійний нагляд за дотриманням регламентуючих документів ФАУ при проведенні
змагань та інших заходів спортивного характеру з автомобільного спорту та при
виявленні ознак наявності порушення законодавства та/або регламентуючих
документів ФАУ невідкладно інформує Виконавчу дирекцію ФАУ для вжиття
необхідних заходів.
3.4.7. Дія п. 3.4. цього Порядку не розповсюджується на змагання, включені у
Серії, щодо яких ФАУ укладено з уповноваженим ФАУ організаційним партнером
(промоутером) Серії Договір на комплексне проведення Серії.
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