ЗВІТ ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕЗИДІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З 27.05.2017 ДО 27.05.2019 Р.

ЗВІТ
ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕЗИДІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АВТОМОБІЛЬНА
ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ» про діяльність за період з 27.05.2017 до 27.05.2019 року.
Звіт подається у відповідності до п. 4.1.4.5. Статуту громадської організації
«Автомобільна федерація України» (далі – ФАУ).
1. Загальна інформація
Громадська організація «Автомобільна федерація України» неприбуткова
організація, яка діє на підставі статуту у редакції, затвердженій Позачерговою
конференцією 01.06.2015 року зі змінами, зареєстрованими Печерським районним
управлінням юстиції у м. Києві 16.06.2015 року.
ЄДПОУ 20034314
Юридична адреса: м. Київ вул. Євгена Коновальця 11.
Виконавча дирекція: м. Київ вулю Симиренка 34Б оф. 404
ФАУ з 1998 року національна федерація з автомобільного спорту, з 1992 року член
Міжнародної Автомобільної Федерації (ФІА), Federation Internationale de L’Automobile (FIA)
в тому числі Міжнародної комісії картингу - ФІА Commission internationale de karting - FIA
(СІК-ФІА), суб’єкт Олімпійського руху в Україні, уповноважена, згідно Закону України «Про
фізичну культуру і спорт» та у відповідності до Наказу Держмолодьспорту України від 26
квітня 2013 року №1421 та Договору №6/6.2 від 27 лютого 2014 року, забезпечувати
розвиток автомобільного спорту, та виключне право на організацію та проведення
офіційних міжнародних та національних змагань з автомобільного спорту на території
України.
2. Організаційна діяльність
2.1. 01 червня 2015 року відбулась позачергова Конференція ФАУ.
За підсумками Конференції Президентом ФАУ було обрано КОСТЮЧЕНКА Леоніда
Михайловича.
Конференція, з урахуванням пропозицій делегатів, затвердила нову редакцію Статуту
ФАУ.
За пропозицією Президента ФАУ та делегатів Конференції обрано Президію ФАУ у
наступному складі:
Бабич Олена Іванівна
Бойчин Мирослав Михайлович
Будник Сергій Іванович
Жук Василь Олександрович
Поліщук Тарас Вікторович
Потійко Сергій Федорович
Фельдман Олександр Михайлович
Чорний Сергій Іванович
Чупінін Андрій Олександрович
Шаповалов Юрій Анатолійович
Президент ФАУ входить до складу Президії ФАУ за посадою.
2.2. 27 травня 2017 року відбулась чергова Конференція ФАУ.
За результатами обговорення Конференція ФАУ прийняла рішення:
1. Про звіт Президента, Президії про діяльність за період з Конференції 01.06.2015
року:
1.1. Заслухавши та обговоривши звіт Президента та Президії ФАУ за період діяльності
з 01.06.2015 по 27.05.2017 року визнати її задовільною.
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1.2. Президенту та Президії ФАУ забезпечити:
1.2.1. розширення напрямків діяльності ФАУ по всіх напрямках досягнення мети
діяльності, визначених Статутом.
1.2.2. повне системне використання спортивних повноважень ФАУ при проведенні
змагань з автомобільного спорту, в тому числі для забезпечення чіткого дотримання
законодавства, регламентуючих документів ФІА, безпеки змагань, прав всіх учасників
спортивного процесу, створення умов для залучення системних партнерів з метою
створення умов для розширення кола осіб, що займаються автомобільним спортом.
1.2.3. необхідні заходи громадського впливу та звертатись до всіх органів влади та
місцевого самоврядування для недопущення проведення спортивних заходів, які
проводяться з порушенням законодавства про фізичну культуру і спорт, порушують права
ФАУ, як національної федерації з автоспорту та не допускати участь члені в ФАУ в таких
заходах.
1.2.4. подальшу оптимізацію витрат та дерегуляцію адміністративних процедур,
пов’язаних з підготовкою та проведенням змагань, з врахуванням необхідності посилення
контролю за безпекою змагань та рівнем безпеки транспортних засобів для
автомобільного спорту.
1.2.5. розширення можливостей для отримання членами ФАУ всебічної допомоги, в
тому числі з використанням можливостей системного партнерства в автомобільному
спорті, співпраці в рамках ФІА, створення мережі надання товарів та послуг для
автомобілістів – членів ФАУ на спеціальних умовах.
1.3. На виконання ст.4.1.21.1. провести наступну Чергову Конференцію ФАУ
27.05.2019 року (понеділок)
2. Про звіт Ревізійної Комісії про стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції
за період з Конференції ФАУ 01.06.2015 року.
2.1. Звіт Ревізійної комісії про стан виконання вимог Статуту та рішень Конференції
за період з Конференції ФАУ 01.06.2015 року затвердити.
3. Щодо Програми діяльності ФАУ до 2019 року
3.1. Затвердити Програму діяльності ФАУ до 2019 року.(додається)
3.2. Всім членам ФАУ та органам ФАУ вжити заходів для виконання затвердженої
Програми діяльності ФАУ до 2019 року.
3.3. Президенту та Президії ФАУ при розробці кошторису ФАУ врахувати необхідність
забезпечення виконання Програми діяльності ФАУ до 2019 року.
2.3. За звітний період з 27.05.2017 по 27.05.2019 р. відбулось 3 засідання Президії
ФАУ та 7 разів рішення Президії ФАУ приймалися шляхом опитування (повний
перелік додається):
До участі у засіданнях Президії ФАУ запрошувались голова та окремі члени Ревізійної
комісії ФАУ, члени Спостережної ради ФАУ та Ради ветеранів ФАУ.
З метою інформування членів ФАУ за підсумками кожного засідання (опитування)
Президії ФАУ на сайті ФАУ здійснювалась публікація Інформаційного повідомлення про
засідання з викладенням основних розглянутих питань, відповідними рішеннями та
текстами затверджених документів.
3. Інформація щодо забезпечення виконання обов’язків національної федерації
з автомобільного спорту (КАС ФАУ)
КАС ФАУ діє на підставі Положення про Комісію автомобільного спорту ФАУ (далі
Положення), затвердженого Президією ФАУ 17.01.2017 року,
Профільні та дисциплінарні комітети ФАУ, склад яких затверджує КАС ФАУ
здійснюють діяльність у відповідності до Положення про комітети що працюють в рамках
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КАС ФАУ, затвердженого КАС ФАУ 04.04.2015 року та Положення про комітет спеціальних
позашляхових змагань ФАУ, затверджено КАС ФАУ 03.04.2013 року
КАС ФАУ складається з 10 членів, затверджених Президією ФАУ 23.01.2017 року.
Загальна кількість членів ФАУ, які беруть участь у діяльності робочих органів, що
працюють в рамках КАС ФАУ, складає 109 осіб (без врахування складу місцевих
атестаційних комісій ФАУ).
У відповідності до Положення та на підставі НСК ФАУ, КАС ФАУ призначена для
виконання функцій щодо прийняття рішень для застосування та забезпечення дії НСК ФАУ
та інших регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту, в тому числі з
метою:
- забезпечення статутної діяльності ФАУ в сфері автомобільного спорту;
- сприяння розвитку і пропаганді автомобільного спорту;
- гармонізації регламентуючих документів ФАУ щодо автомобільного спорту з
відповідними вимогами ФІА та чинним в Україні законодавством;
- сприяння забезпеченню безпеки при заняттях автомобільним спортом в Україні;
- забезпечення методологічної єдності правил проведення змагань у всіх дисциплінах
автомобільного спорту;
- виконання інших обов'язків, покладених на КАС ФАУ Положенням та рішеннями
Президії ФАУ.
Для виконання покладених обов'язків КАС ФАУ протягом звітного періоду:
- здійснювала моніторинг за фактичним станом автомобільного спорту;
- вносила зміни і доповнення до НСК ФАУ і додатків до нього, Загальних Вимог до всіх
Чемпіонатів та технічних вимог до автомобілів з залученням представників Комітетів і
окремих спеціалістів;
- затверджувала склад, перелік обов’язків, порядок формування та роботи комітетів,
що працюють в рамках КАС ФАУ;
- створювала постійні або тимчасові робочі групи для підготовки або вирішення
питань віднесених до компетенції КАС ФАУ;
- затверджувала: календарний план автомобільних змагань, документи щодо порядку
підготовки та проведення автомобільних змагань, за поданням Комітетів Регламенти
Чемпіонатів і Стандартні Регламенти змагань, інші регламентуючі документи щодо
автомобільного спорту;
- виконує інші обов'язки, покладені на неї Положенням та Президією ФАУ.
З метою інформування членів ФАУ за підсумками кожного засідання КАС ФАУ на сайті
ФАУ здійснювалась публікація Інформаційного повідомленні про засідання з викладенням
основних розглянутих питань, відповідними рішеннями та текстами затверджених
документів.
4. Інформація щодо забезпечення виконання статутних завдань в сфері історії
автомобілізації та історичних транспортних засобів (КІТЗ ФАУ)
КІТЗ ФАУ діє на підставі Положення про Комісію Автомобільної федерації України з
питань історії автомобілізації та історичних транспортних засобів ФАУ (далі Положення),
затвердженого Президією ФАУ 12.02.2016 року,
Комітети та робочі групи КІТЗ ФАУ, склад яких затверджує КІТЗ ФАУ здійснюють
діяльність у відповідності до Положення про Комітети та Робочі групи що працюють в
рамках КІТЗ ФАУ , затвердженого КІТЗ ФАУ 17.03.2018 року.
КІТЗ ФАУ складається з 18 членів.
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Загальна кількість членів ФАУ, які беруть участь у діяльності робочих органів, що
працюють в рамках КІТЗ ФАУ, складає 43 особи.
У відповідності до Положення та на підставі НСК ФАУ, КІТЗ ФАУ призначена для
- забезпечення статутної діяльності ФАУ в сфері заходів для ІТЗ;
- сприяння розвитку і пропаганді ретро руху ІТЗ, реставрації, збереження та
популяризації ІТЗ, як національного надбання;
- гармонізації регламентуючих документів ФАУ з відповідними вимогами ФІА, інших
міжнародних організацій та чинним в Україні законодавством;
- сприяння забезпеченню безпеки при організації заходів ІТЗ в Україні;
- забезпечення методологічної єдності правил у всіх видах заходів для ІТЗ;
- виконання інших обов'язків, покладених на КІТЗ ФАУ цим Положенням та
рішеннями Президії ФАУ.
Для виконання покладених обов'язків КІТЗ ФАУ протягом звітного періоду:
- здійснювала моніторинг за фактичним станом руху ІТЗ в Україні та за її межами;
- здійснювала моніторинг за фактичною наявністю ІТЗ в Україні;
- розробляла зміни і доповнення до регламентуючих документів КІТЗ ФАУ;
- затверджувала склад, перелік обов’язків, порядок формування та роботи комітетів,
що працюють в рамках КІТЗ ФАУ;
- створила тимчасову робочу групу для підготовки або вирішення питань віднесених
до компетенції КІТЗ ФАУ;
- затверджувала: календарний план заходів для ІТЗ, документи щодо порядку
підготовки та проведення заходів ІТЗ, за поданням Комітетів Регламент Кубку України для
ІТЗ;
- виконує інші обов'язки, покладені на неї Положенням та Президією ФАУ.
З метою інформування членів ФАУ за підсумками кожного засідання КІТЗ ФАУ на
інформаційних ресурсах та джерелах визнаних КІТЗ ФАУ (опубліковані на сайті ФАУ)
здійснювалась публікація Інформаційного повідомленні про засідання з викладенням
основних розглянутих питань, відповідними рішеннями та текстами затверджених
документів.
5. Організаційна діяльність Виконавчої дирекції ФАУ
Виконавча дирекція Автомобільної Федерації України здійснює свою діяльність у
відповідності до п. 4.11.2. Статуту ФАУ та «Положення про Виконавчу дирекцію
Автомобільної Федерації України» затвердженого Президією ФАУ 28.08.2015 року.
Протягом звітного періоду Виконавча дирекція ФАУ, за відповідними напрямами
діяльності передбаченими Статутом, здійснювала:
1. Забезпечення поточної діяльності Федерації відповідно до законодавства, Статуту,
рішень Конференції та Президії, функції власника коштів і майна Федерації, забезпечення
зберігання документів Федерації; розробку проектів рішень керівних органів Федерації та
підготовку їх розгляду, інші повноваження, передбачені Статутом ФАУ. підготовку
проектів кошторисів Федерації і забезпечення його виконання та підготовку звітів про
фінансово-господарську діяльність;
2. Підготовку та подання податкової, статистичної та іншої державної звітності у
встановлені законодавством строки та у відповідному об’ємі;
Облік ФАУ у Головному управлінні регіональної статистики;
Облік ФАУ у Головному управлiнні ДФС у м. Києвi, ДПІ у Печерському районi м. Києва;
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Обслуговування poзpaxvнкoвих i вaлютних paxунків у вiддiлeннях Укрексімбaнку,
УкрСиббанку та Приватбанку.
3. Розробку та забезпечення подання на розгляд Верховної Ради України
законопроектів щодо реєстрації спортивних транспортних засобів, зміни до Законів
України «Про дорожній рух», «Про фізичну культуру і спорт», «Про автомобільний
транспорт».
У співпраці з Юридичною комісією Національного олімпійського комітету України з
питань в т.ч. актуалізації антидопінгового та іншого спортивного законодавства України,
надано пропозиції щодо проекту «Закону України «Про меценатство у спорті».
4. Забезпечення включення до Єдиного календарного плану автомобільних змагань
України, затвердженого Мінмолодьспорту та документально-методичне супроводження
проведення офіційних спортивних змагань з автомобільного спорту, сприяння у
проведенні та підготовці відповідних регламентних документів та видача дозволів на
проведення вказаних змагань.
Чемпіонат
України
Гірські гонки
Джип-спринт
Дрег рейсінг
Дріфтинг
Картинг
Кільцеві гонки
Крос
Міні-ралі
Ралі
Ралі на серійних
автомобілях
Слалом
Тайм аттак
Трекові гонки
Тріал
Трофі - рейди
ВСЬОГО
Гірські гонки
Джип-спринт
Дрег рейсінг
Дріфтинг
Кантрі-крос
Картинг
Кільцеві гонки
Крос
Міні-ралі
Ралі
Ралі на серійних
автомобілях
Слалом
Тайм аттак
Тріал
Трофі - рейди
ВСЬОГО
Гірські гонки
Джип-спринт
Дрег рейсінг

Кубок
України

Етап серії
змагань
2017
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Національні
змагання

Клубні
змагання

1
4
3

8
4
7
5
4

3
11

5

2
3
2

8
7

5

3
9

9

1

10

1

10
9
10
4
9
129

1
9

4
49
2018

8

1
10

7
2
2

1

2
4
11
4
5
5
5
4
4
4
4
58

5

9

2
1

3
10

1

8
9

1

4
5
47
6
2019 (план, в процесі доповнення)

16

6

12
14
4
8
124

1

6
4
6

4
5

7
2
3
4
4
27
4
5
6
8

5

6
5

8
4
3
5
27
6
7
5
12

3

4
4
53

Всього
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Дріфтинг
Кантрі-крос
Картинг
Кільцеві гонки
Крос
Міні-ралі
Ралі
Ралі на серійних
автомобілях
Слалом
Тайм аттак
Тріал
Трофі - рейди
ВСЬОГО

4
4
10
4
5
5
5

5

9

2
5

3
5

4
4
4
4
60

5

10

11

12
15
4
8
126

8
11
4
48

5

2

4
4
26
4
5
10
8

Проведено 12 всеукраїнських семінарів Комітету для офіційних осіб FAU та технічних
комісарів, в тому числі 6 централізованих семінарів з залученням коштів Спортивного
Комітету України; Місцевими атестаційними комісіями та Комітетом картингу FAU
проведено тематичні семінари для атестації офіційних осіб.
Виконавчою дирекцією ФАУ у 2018 році підготовлено 335 звернень (вихідних);
опрацьовано 2001 звернення (вхідних), в тому числі з надання підтримки членам ФАУ при
перетині державного кордону при участі у змаганнях за межами України. На виконання
повноважень, передбачених МСК ФІА, надано більше 300 командних та персональних
дозволів для участі у змаганнях за межами України та дозволів на отримання ліцензії за
межами України громадянам України.
Забезпечено виконання вимог обумовлених членством ФАУ у Міжнародній
Автомобільній федерації, в тому числі щодо сплати членських внесків.
Забезпечено делегування та обрання до спортивних комісій FIA двох представників
FAU:
Литвинчук Микола (Комісія крос-кантрі ралі);
Донской Борис (Комісія з омологації).
Забезпечено представництво Федерації у громадських радах при Міністерстві молоді
та спорту України, при Міністерстві інфраструктури України, при Державному агентстві
автомобільних доріг України.
Забезпечено сприяння у підготовці та поданні документів спортсменів для
присвоєння їм спортивних звань та розрядів за результатами змагань 2017-2018 р.р.
Виконавча дирекція ФАУ на постійній основі здійснює, за запитами керівників
відповідних органів, організаційне забезпечення проведення засідань Президії ФАУ,
Ревізійного Комітету ФАУ, КАС ФАУ, Апеляційного Суду ФАУ, проведення щорічних
семінарів офіційних осіб.
Забезпечено функціонування офісу FAU за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 36 Б,
оф.404 та його активне використання для проведення семінарів, засідань комітетів, КАС
ФАУ, Апеляційного Суду та проведення робочих зустрічей та нарад фахівців.
Відповідно до затвердженої Президією ФАУ 19.12.2017 року граничної чисельності
співробітників апарату Федерації у 7 (сім) осіб, кількість штатних співробітників
Виконавчої дирекції ФАУ станом на 01.01.2019 складала 6 осіб.
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Керівник Виконавча дирекції – виконуючий обов’язки виконавчого директора ФАУ
Шредер Микола Олексійович, призначений на посаду розпорядженням Президента ФАУ
від 07.08.2017 р. за згодою Президії ФАУ;
Заступник виконавчого директора – директор по спорту – Калниш Світлана
Георгіївна, призначена на посаду розпорядженням Президента ФАУ від 17.07.2017 р. за
згодою Президії ФАУ;
Головний бухгалтер – Кулаков Олександр Леонідович;
Радник з питань реалізації Програми діяльності - Атоян Артем Карпович;
Радник з юридичних питань – Юрченко Юрій Іванович (до 01.12.2018);
Відповідальний за роботу сайту – Петрищев Олександр Олегович (часткове
працевлаштування).
Організація виконання рішень органів управління Федерації, договорів, угод та
контрактів, представництво Федерацію та її керівні органи у державних органах та органах
місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, установах,
організаціях, громадських об’єднаннях тощо;, розвиток матеріально-технічну базу
Федерації, управління відокремленими підрозділами.
На виконання рішень Президії ФАУ від 19.12.2017 та 29.11.2018 р.р., Виконавча
дирекція ФАУ забезпечила організаційно-технічні заходи з проведення урочистого
нагородження Чемпіонів та призерів Чемпіонатів та Кубків України та виготовлення та
вручення відповідних нагородної символіки за підсумками 2017 року (20.01.2018) та 2018
року (21.12.2018) які успішно його проведено в Колоній залі Київської міської Ради.
На виконання Договору №6/6.2 про співпрацю від 27.02.2014 року між Державною
службою молоді та спорту України та Автомобільною федерацією України, а також
зобов’язань щодо дотримання статусу національної спортивної федерації з
автомобільного спорту згідно Закону України «Про фізичну культуру і спорт»:
В
порядку,
встановленому
відповідними
структурними
підрозділами
Мінмолодьспорту, у 2017….2019 роках здійснювалось подання інформації для включення
змагань з автомобільного спорту до Єдиного календарного плану спортивно-масових
заходів з автомобільного спорту.
Встановлено співпрацю з фахівцями в сфері автомобільного спорту Львівського
державного університету фізичної культури, Харківської державною академії фізичної
культури, Одеського національного політехнічного університету, Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету;
Протягом 2017-2018 років у взаємодії з місцевими органами влади постійно
оновлюються тимчасові спортивні об’єкти для проведення змагань з автомобільного
спорту у всіх регіонах України;
До всіх видів навчань та надання консультативної підтримки понад 50 партнерським
спортивним організаціям, в тому числі до участі у семінарах та учбово-тренувальних
заходах;
Забезпечується постійне інформування та контроль членів про вимоги федерації та
законодавства з використанням сайту.
Здійснюється виконання вимог та рішень Мінмолодьспорту штатними
співробітниками федерації та доведення до членів інформації про вимоги
Мінмолодьспорту з використанням сайту федерації.
Встановлені та забезпечені мінімальні вимоги до рівня страхування спортсменів та
відповідальності організаторів змагань.
За клопотанням ФАУ Подяку Міністра молоді та спорту України нагороджено 5
провідних фахівців ФАУ.
Відповідно до встановлених вимог подається інформація про діяльність, переклад
Міжнародного Спортивного Кодексу Міжнародної автомобільної федерації (FIA), який є
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міжнародними правилами спортивних змагань з автомобільного спорту та пропозиції
щодо внесення змін до Правил спортивних змагань з автомобільного спорту.
Забезпечено участь у Чемпіонатах та Кубках України з 11 дисциплін автомобільного
спорту 856 найсильніших спортсменів зі всіх регіонів України.
Забезпечено проведення всіх змагань у відповідності до Правил спортивних змагань
з автомобільного спорту, регламентуючих документів ФАУ на високому організаційному
рівні, забезпечення безпеки та об’єктивного суддівства.
Відповідно до встановленого порядку сформовано та подано для затвердження
відповідним структурним підрозділом Мінмолодьспорту пропозиції щодо складу збірних
команд України з автомобільного спорту.
У 2018 році встановлено договірні відносини та надано Членам ФАУ можливість
отримувати страхові та юридичні послуги на спеціальних пільгових умовах із:
Страховим партнером ФАУ- Страховою компанією «БРОКБІЗНЕС», якій у 2018 році
забезпечено страховий захист 72 офіційних автомобільних змагань на загальну страхову
суму 71,28 млн. грн.;
Юридичним партнером ФАУ - Адвокатським бюро «Юрченко Юрій та партнери» (з
серпня 2018 року).
У 2017….2019 році оголошено та здійснено супроводження конкурсу серед
організаторів дисциплін автомобільного спорту, в результаті якого укладено договори про
співпрацю при проведені Чемпіонатів України з кільцевих гонок та дрег рейсінгу.
Забезпечено виконання вимог «Положення про членство ФАУ», формування та
технічне супроводження Реєстру членів ФАУ, виготовлення та видача Членських карток
ФАУ на у вигляді пластикових карток, контроль збору та розподілу членських та
благодійних внесків від членів та партнерів ФАУ.
Облік членів ФАУ організовано Виконавчою дирекцією та 28 відокремлених
підрозділів у відповідності до «Положення про прийом та облік членів Автомобільної
Федерації України» затвердженого Президією, з врученням пластикової членської картки
ФАУ.
Загальні кількість осіб, які вступили (поновили) членство:
Асоційовані
Постійні
Всього
2017 рік
1489
153
1642
2018 рік
1590
99
1689
2019 рік (до 20.05.)
865
112
1007
У відповідності до рішень Президії ФАУ у розпорядження Відокремленого підрозділу
ФАУ передається 50 відсотків членських внесків та внесків при видачі ліцензій ФАУ.
Розподіл внесків між ФАУ та ВП ФАУ здійснюються на підставі щомісячного «Звіту
Відокремленого підрозділу ФАУ».
Надання методичної та організаційної допомоги, контроль та координування
діяльності відокремлених підрозділів у межах визначених повноважень.
Забезпечено видачу та оформлення через ВП ФАУ та безпосередньо у Виконавчій
дирекції ФАУ ліцензій офіційної особи (спортивного судді), водія, представника, дозволи
на участь в міжнародних змаганнях, технічні паспорти транспортних засобів для
автомобільного спорту.
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Забезпечено виготовлення та видачу спортивних ліцензій, в тому числі у вигляді
пластикової картки:
2019
2017
2018
(до 20.05.)
- Водії
1167
1598
758
- Представники:
163
124
93
- Спортивні судді (офіційні особи)
347
347
242
- Команди
45
52
42
В рамках забезпечення технічного нагляду за відповідністю спортивною техніки та
контролю за забезпечено безпекою та відповідністю транспортних засобів для
автомобільного спорту забезпечено ліцензування виробників/установників каркасів
безпеки, здійснюється затвердження сертифікатів каркасів безпеки, виготовлених та
встановлених володарями ліцензії ФАУ, здійснюється перевірка відповідності та
оформлення видачі Технічних паспортів для спеціальних транспортних засобів з
автомобільного спорту.
Розроблено методичні рекомендації щодо формування місцевих календарних планів
змагань з автомобільного спорту на 2018 рік та методичні рекомендації щодо
використання прав ФАУ.
Здійснення централізованого інформаційного забезпечення членів Федерації
довідковими, консультативними, методичними матеріалами.
Протягом 2017-2018 року Виконавчою дирекцією ФАУ забезпечується
функціонування та здійснюється поточне інформаційне забезпечення діяльності ФАУ, на
сайті фауwww.fau.ua та сторінках у соціальних мережах facebook, youtube, twitter
розміщується та постійно поновлюються тексти всіх регламентуючих документів та
інформаційних матеріалів про діяльність органів ФАУ.
У 2018-му році на офіційному сайті FAU опубліковано та оповіщено в соціальних
мережах більше 600 статей про перебіг подій на національних та міжнародних змаганнях з
автомобільного спорту, новин та оголошень про діяльність FAU. Також в Мережі постійно
публікуються та оновлюються поточні версії регламентуючих документів з
автомобільного спорту та діяльності FAU, актуальний стан Календарного плану
автомобільних змагань, результати, фотогалереї та відеозвіти з національних змагань, що
проводяться під егідою Автомобільної Федерації України.
8. ОКРЕМІ ЗАХОДИ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ФАУ
Серед основних досягнень, незважаючи на погіршення економічної ситуації,
необхідно відмітити:
- стабілізацію кількості членів ФАУ з 1683 у 2015 до 1689 у 2018 році.
- збереження кількості та частки молоді серед автоспортсменів:
до 30 років
42,9 % у 2015,
37,4% у 2018
від 30 до 45 років 46,9% у 2015,
52,5% у 2018
старше 45 років
10,2% у 2015,
10,1% у 2018
- стабілізація кількості змагань та інших заходів, збереження структури Чемпіонатів
по всім традиційним дисциплінам автоспорту – 63 етапи у 13 Чемпіонатах та Кубках
України у 2018 році;
- Розширено можливості для початківців – автоспортсменам брати участь у змаганнях
на серійних автомобілях у різних дисциплінах автоспорту, тепер таких змагань 38% від всіх
заходів ФАУ;
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- Вперше в історії ФАУ, досягнуто домовленостей щодо участі ФАУ у реалізації
державної Програми з безпеки дорожнього руху, зокрема на рівні центральних органів
виконавчої влади започатковано реалізацію програми контраварійної підготовки, з
використанням досвіду, накопиченого у автоспорті. Розроблена фахівцями ФАУ Програма
проходить погодження у відповідних центральних органах виконавчої влади
- Реалізація вказаного Проекту створить умови для:
o залучення до реалізації державної Програми фахівців ВП ФАУ, досвідчених діючих
спортсменів та ветеранів спорту;
o залучення до ФАУ нових членів та додаткових фінансових ресурсів для діяльності
як ВП ФАУ, так і ФАУ в цілому;
o розширення можливостей для залучення досвіду та можливостей ФІА та
закордонних клубів.
- Вперше в історії ФАУ, у взаємодії з Мінмолодьспорту, ФАУ залучено до експерименту
з прямого фінансування заходів з автоспорту за рахунок Держбюджету в рамках реалізації
Постанови Кабінету Міністрів України N 573 від 5 серпня 2015 року (в редакції від
03.04.2019 р.) «Про проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та
спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських
видів спорту до організації і проведення спортивних заходів та внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 695 і від 29 лютого 2012 р. № 152».
Необхідно підкреслити, що цими складними проектами ми займались три останніх
роки і вже цього року передбачається укладання відповідних угод, що відкриває нові
можливості для фінансової підтримки як змагань, включених у Календарний план, так і
діяльності ВП ФАУ та ФАУ в цілому.
- Вперше в історії ФАУ, фахівцями ФАУ за підтримки партнерських організацій,
підготовлено та подано до Верховної Ради України законопроект Закону України про
внесення змін та доповнення до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та Закону
України "Про автомобільний транспорт" (№ 9309 від 21.11.2018) щодо відомчої реєстрації
перегонових, спортивних та історичних транспортних засобів, прийняття якого сприятиме
залученню нових спортсменів та створить системні сприятливі можливості для
використання автомобілів в автоспорті.
- Продовжується оптимізація діяльності Виконавчої дирекції ФАУ, врегульовано
заборгованості перед ФІА по членським внескам, відновлення проведення щорічного
нагородження за підсумками спортивного сезону, забезпечено функціонування офісу та
сайту.
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