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ЗВІТ
ПРО ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
ЗА 2018 РІК
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.
У відповідності до Статуту ФАУ Виконавча дирекція Федерації є керівним
адміністративно-виконавчим органом Федерації та утворюється для організаційного,
правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення
діяльності Федерації, її керівних та робочих органів, організації реалізації їх рішень,
надання необхідної допомоги членам Федерації, відокремленим підрозділам Федерації
та іншим особам з питань, передбачених Статутом ФАУ і незаборонених законодавством
для неприбуткових організацій.
У відповідності до Статуту ФАУ Виконавча дирекція:
забезпечує поточну діяльність Федерації відповідно до законодавства, Статуту,
рішень Конференції та Президії;
організовує виконання рішень органів управління Федерації, договорів, угод та
контрактів;
забезпечує ведення Реєстру членів Федерації та дотримання вимог «Положення
про членство у Федерації»;
надає методичну та організаційну допомогу, контролює та координує діяльність
відокремлених підрозділів у межах визначених повноважень;
від імені Федерації здійснює функції власника коштів і майна Федерації;
представляє Федерацію та її керівні органи у державних органах та органах
місцевого самоврядування, міжнародних організаціях, підприємствах, установах,
організаціях, громадських об’єднаннях тощо;
готує проекти кошторису Федерації і забезпечує його виконання та готує звіти
про фінансово-господарську діяльність;
розробляє проекти рішень керівних органів Федерації та готує інші матеріали на
їх розгляд;
розвиває матеріально-технічну базу Федерації, здійснює в межах, визначених
законодавством, управління відокремленими підрозділами, підприємствами,
установами та іншими юридичними особами, засновником яких є Федерація;
здійснює централізоване інформаційне забезпечення членів Федерації
довідковими, консультативними, методичними матеріалами;
організовує надання консультативної, методологічної, організаційної, технічної
та інших видів допомоги членам Федерації та іншим особам, надання якої передбачено
Статутом ФАУ;
забезпечує зберігання документів Федерації;
здійснює інші повноваження, передбачені Статутом ФАУ.
Протягом звітного періоду (2018 року) Виконавча дирекція ФАУ, за відповідними
напрямами діяльності передбаченими Статутом, здійснювала:
1. Забезпечення поточної діяльності Федерації відповідно до законодавства,
Статуту, рішень Конференції та Президії, здійснення функції власника коштів і майна
Федерації, забезпечення зберігання документів Федерації; розробка проектів рішень
керівних органів Федерації та підготовка їх розгляду, інші повноваження, передбачені
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Статутом ФАУ. готує проекти кошторису Федерації і забезпечує його виконання та готує
звіти про фінансово-господарську діяльність;
1.1. Підготовка 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;
Обслуговування poзpaxvнкoвих i вaлютних paxунків у вiддiлeннях Укрексімбaнку,
УкрСиббанку та Приватбанку.
1.2 Розроблено та забезпечено 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».
1.2. Забезпечення включення до Єдиного календарного плану автомобільних
змагань України, затвердженого Мінмолодьспорту та документально-методичне
супроводження проведення: 155 змагань з автомобільного спорту, сприяння у
проведенні та підготовці відповідних регламентних документів та видача дозволів на
проведення вказаних змагань, з яких:
Чемпіонати та Кубки України у 11 дисциплінах автомобільного спорту - 62 етапи;
Національні серії та інші всеукраїнські змагання - 64 змагання;
Клубні змагання- 5заходів;
Навчально-тренувальні збори та інші заходи – 24.
1.3. Проведено 6 всеукраїнських семінарів Комітету для офіційних осіб FAU та
технічних комісарів, в тому числі 3 централізованих семінарів з залученням коштів
Спортивного Комітету України; Місцевими атестаційними комісіями та Комітетом
картингу FAU проведено тематичні семінари для атестації офіційних осіб.
1.4. Виконавчою дирекцією ФАУ 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 120 командних та
персональних дозволів для участі у змаганнях за межами України та 23 дозволи на
отримання ліцензії за межами України громадянам України.
1.5. 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).
1.6. Забезпечено представництво Федерації у громадських радах при Міністерстві
молоді та спорту України, при Міністерстві інфраструктури України, при Державному
агентстві автомобільних доріг України.
1.7. Забезпечено сприяння у підготовці та поданні документів спортсменів для
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присвоєння їм спортивних звань та розрядів за результатами змагань 2017-2018 р.р.
1.8. 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.
1.9. 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.
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 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).
2. 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.
2.1. 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.
2.2. 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»:
Через мережу 28 відокремлених підрозділів забезпечено проведення 155 змагань
з автомобільного спорту, в тому числі 62 етапи Чемпіонатів та Кубків України з 11
дисциплін автомобільного спорту;
В порядку, встановленому відповідними структурними підрозділами
Мінмолодьспорту, у 2018 році 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;
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Протягом 2018 року 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 більше 50
партнерським спортивним організаціям, в тому числі до участі у семінарах та учбовотренувальних 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.
Порушувались клопотання про призначення спортсменам звання Майстер спорту
України з автомобільного спорту за підсумками 2017-2018 років.
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
міжнародними правилами спортивних змагань з автомобільного спорту та пропозиції
щодо внесення змін до Правил спортивних змагань з автомобільного спорту.
Відповідно до встановленого порядку подавались пропозиції щодо кошторису
заходів, запропонованих для включення до Єдиного календарного плану фізкультурноспортивних заходів на 2019 рік.
Забезпечено участь у Чемпіонатах та Кубках України з 11 дисциплін
автомобільного спорту 856 найсильніших спортсменів зі всіх регіонів України.
Забезпечено силами відокремлених підрозділів та залученням партнерських
спортивних організацій проведення 155 регіональних та багатоетапних всеукраїнських
змагань, спрямованих на розвиток автомобільного спорту у регіонах.
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.
Сформовано Календар змагань з автомобільного спорту на 2019 рік, забезпечено
включення змагань до Єдиного календарного плану, який затверджує
Мінмолодьспорту.
2.3. 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).
2.4. У 2018 році оголошено та здійснено супроводження конкурсу серед
організаторів дисциплін автомобільного спорту, в результаті якого укладено договір
про співпрацю при проведені Чемпіонату України з кільцевих гонок.
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3. Забезпечення ведення Реєстру членів Федерації та дотримання вимог
«Положення про членство у Федерації».
3.1. Протягом 2018 року членські внески здійснили та знаходяться на обліку у ВП
ФАУ 1697 членів ФАУ, у тому числі 101 постійний член ФАУ.
Облік членів ФАУ організовано Виконавчою дирекцією та 28відокремлених
підрозділів у відповідності до «Положення про прийом та облік членів Автомобільної
Федерації України» затвердженого Президією, з врученням пластикової членської
картки ФАУ.
Виконавча дирекція забезпечує ведення електронного реєстру членів ФАУ.
3.2. Виконавча дирекція ФАУ організовує та здійснює збір членських та інших
внесків, встановлених Президією ФАУ та виконання кошторису ФАУ, який
затверджується Президією ФАУ (подається окремо).
3.3 У відповідності до рішень Президії ФАУ у розпорядження Відокремленого
підрозділу ФАУ передається 50 відсотків членських внесків та внесків при видачі
ліцензій ФАУ. Розрахунки між ФАУ та ВП ФАУ здійснюються на підставі щомісячного
«Звіту Відокремленого підрозділу ФАУ».
4. Надання методичної та організаційної допомоги, контроль та координування
діяльності відокремлених підрозділів у межах визначених повноважень.
4.1. Забезпечено видачу та оформлення через ВП ФАУ та безпосередньо у
Виконавчій дирекції ФАУ ліцензій офіційних осіб всіх категорій, водія, представника,
дозволи на участь в міжнародних змаганнях, технічні паспорти транспортних засобів
для автомобільного спорту.
Протягом 2018 року забезпечено видачу 1588 ліцензій водія (в тому числі 49
міжнародних), 187 представника, 359 офіційної особи. До переліку зареєстрованих
команд включено 24 нових та існуючих спортивних команд.
4.2. 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.
4.3. Розроблено методичні рекомендації щодо формування місцевих календарних
планів змагань з автомобільного спорту на 2018 рік та методичні рекомендації щодо
використання прав ФАУ.
5. Здійснення централізованого інформаційного забезпечення членів Федерації
довідковими, консультативними, методичними матеріалами.
5.1. Протягом 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
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розміщується та постійно поновлюються тексти всіх регламентуючих документів та
інформаційних матеріалів про діяльність органів ФАУ.
5.2. 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.
В.о. виконавчого директора

М.О.Шредер
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