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ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ у 2017 року
Договору №6/6.2 про співпрацю від 27.02.2014 року
Звіт надається на виконання п. 2.1.3. Договору №6/6.2 про співпрацю від 27.02.2014
року між Державною службою молоді і спорту України та міжнародною громадською
організацією Автомобільна федерація України (далі Договір) щодо виконання у 2017
році зобов’язань, визначених п.2.2. Договору:
п.
Зобов’язання
2.2.1. Забезпечує разом зі своїми місцевими
осередками співпрацю щодо розвитку
автомобільного спорту в Україні з
структурними підрозділами з фізичної
культури і спорту АР Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
2.2.2. Інформує Держмолодьспорт про
підготовку і результати виступів
українських спортсменів на
міжнародних змаганнях, організацію і
проведення спортивних заходів в
Україні згідно з Єдиним календарним
планом фізкультурно- оздоровчих та
спортивних заходів.
2.2.3. Погоджує з Держмолодьспортом,
відповідними місцевими органами
виконавчої влади і органами місцевого
самоврядування питання щодо
проведення на території України
міжнародних спортивних змагань до
подання заявок на включення їх до
календарних планів відповідних
міжнародних спортивних організацій.
2.2.4. Інформує Держмолодьспорт про
наміри проведення всіх спортивних
заходів та про рейтинг спортсменів за
підсумками змагань.

Опис діяльності (виконання)
Через мережу 28 відокремлених
підрозділів забезпечується
проведення 144 змагань з
автомобільного спорту, в тому
числі 72 етапи Чемпіонатів та
Кубків України з 9 дисциплін
автомобільного спорту.
Інформація надається за
підсумками спортивного сезону

Протягом 2017 року міжнародні
змагання з автомобільного спорту
на території України не
проводились

В порядку, встановленому
відповідними структурними
підрозділами Мінмолодьспорту, у
2017 році здійснювалось подання
інформації для включення змагань
з автомобільного спорту до
Єдиного календарного плану
спортивно-масових заходів з
автомобільного спорту.
2.2.5. Приймає участь у здійсненні кадрового Встановлено співпрацю з
забезпечення розвитку виду спорту
фахівцями в сфері автомобільного
автомобільний спорт.
спорту Львівського державного
університету фізичної культури,
Харківської державною академії
фізичної культури, Одеського
національного політехнічного
університету, Харківського
національного автомобільнодорожнього університету
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2.2.6. Забезпечує спільно з
Держмолодьспортом розвиток
інфраструктури автомобільного
спорту, його матеріально-технічну
базу відповідно до міжнародних вимог,
підготовку та підвищення кваліфікації
тренерів і суддів.

2.2.7. Надає методичну допомогу в
організації навчально-тренувального
процесу в спортивних школах,
училищах, секціях, клубах, командах.
У взаємодії з структурними
підрозділами з фізичної культури і
спорту АР Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних
адміністрацій, фізкультурноспортивними товариствами та
відомствами, сприяє створенню нових
спортивних клубів, відділень
спортивних шкіл, секцій,
спеціалізованих класів у навчальних
закладах.
Для ведення членами Спортивної
федерації педагогічної, навчальнотренувальної та оздоровчої роботи у
сфері фізичної культури і спорту
сприяє одержанню ними спеціальної
освіти, проходженню в установленому'
порядку підготовки, перепідготовки та
підвищенню кваліфікації в
акредитованих навчальних закладах,
які готують фахівців фізкультурноспортивного профілю. Проводить
семінари з підвищення кваліфікації
тренерів та спортивних суддів.
2.2.8. Забезпечує виконання її членами
вимог федерації та законодавства
України.
2.2.9. Безумовно виконує і вимагає такого ж
виконання від керівних органів та
членів Спортивної федерації:
- рішень Держмолодьспорту, виданих у
межах його повноважень;
- умов договорів і контрактів,
укладених зі спонсором, генеральним
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Протягом 2017 року у взаємодії з
місцевими органами влади
розроблено проект та забезпечено
підготовку та обладнання нового
тимчасового об’єкту для
проведення змагань з
автомобільного кросу у
м. Світловодську Кіровоградської
області.
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.
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спонсором від імені Спортивної
федерації, відповідних договорів з
місцевими органами виконавчої влади
з фізичної культури та спорту.
2.2.10. Надає звіт про використання
бюджетних коштів, у разі надання з
державного бюджету фінансової
підтримки Спортивній федерації на
розвиток виду спорту автомобільний
спорт, організацію та проведення
спортивних заходів.
2.2.11. Здійснює заходи щодо соціального
захисту спортсменів, тренерів, інших
фахівців, турботу про ветеранів спорту,
в тому числі:
- забезпечення вирішення питань,
пов'язаних зі страхуванням,
призначенням в установленому
порядку пенсій;
- порушення клопотання про
призначення спортсменам, тренерам,
іншим фахівцям почесних звань.

2.2.12. Щорічно до 30 листопада подає
Держмолодьспорту:
- інформацію про діяльність
Спортивної федерації у поточному
році;
- інформацію про зміни правил
проведення всеукраїнських
спортивних змагань, приведення їх у
відповідність до міжнародних, їх
видання.
2.2.13. Не пізніше листопада поточного року
подає Держмолодьспорту загальний
кошторис стосовно заходів, які
здійснюватимуться в наступному році
спільно з Держмолодьспортом за
рахунок Спортивної федерації.
2.2.14. Забезпечує офіційне подання щодо
погодження умов переходу спортсмена
до іншого клубу, які затверджуються
професіональною спортивною лігою
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У 2017 році бюджетні кошти
Автомобільній федерації України
не виділялись.

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 2016 року.
За клопотанням ФАУ
заохочувальною відзнакою
Мінмолодьспорту нагрудний знак
«Знак пошани» нагороджено
Віктора Шаповалова, ветерана
автомобільного спорту, Майстра
спорту України з автомобільного
спорту. Почесною грамотою
Міністерства молоді та спорту
України відзначено 6 провідних
фахівців ФАУ.
Відповідно до встановлених вимог
до 30 листопада подається
інформація про діяльність та
інформація з пропозиціями для
змін до Правил змагань та Єдиної
спортивної класифікації України.

Відповідно до встановленого
порядку подавались пропозиції
щодо кошторису заходів,
запропонованих для включення до
Єдиного календарного плану
фізкультурно-спортивних заходів
на 2017 та на 2018 рік.
Пропозиції не подавались в зв’язку
з відсутністю професійних
спортивних ліг.
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2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

(асоціацією, спілкою, об'єднанням
тощо) та національною Спортивною
федерацією.
Погоджує з Держмолодьспортом
питання щодо укладання контрактів
та надання дозволу на виступ
спортсменів національних штатних
збірних команд України за національні
федерації, клуби тощо зарубіжних
країн, роботу вітчизняних тренерів
штатних збірних команд України за
кордоном.
Забезпечує участь у чемпіонатах та
кубках України найсильніших
спортсменів України з усіх регіонів та
громадських об'єднань фізкультурноспортивної спрямованості, що
відповідно до своїх статутних
документів сприяють розвитку виду
спорту автомобільний спорт в Україні.
Забезпечує проведення регіональними
осередками Спортивної федерації
відбіркових змагань до участі у
офіційних всеукраїнських змаганнях з
залученням найсильніших спортсменів
регіону - представників громадських
об'єднань фізкультурно-спортивної
спрямованості, що відповідно до своїх
статутних документів сприяють
розвитку автомобільний спорт в
регіоні.
Організовує проведення офіційних
всеукраїнських га міжнародних
змагань на території України па
високому організаційному рівні, із
забезпеченням кваліфікованого та
об'єктивного суддівства.

2.2.19. Зобов'язується своєчасно інформувати
Держмолодьспорт про звітно-виборчі
конференції.
2.2.20. Зобов'язується формувати збірну
команду України із найсильніших
спортсменів - громадян України, які
виконали вимоги затвердженої
Держмолодьспортом системи відбору
та стали переможцями відбіркових
змагань, викладених у зазначеній
системі відбору.
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Пропозиції не подавались в зв’язку
з відсутністю штатних збірних
команд.

Забезпечено участь у чемпіонатах
та кубках України з 9 дисциплін
автомобільного спорту 688
найсильніших спортсменів зі всіх
регіонів України.

Забезпечено силами
відокремлених підрозділів та
залученням партнерських
спортивних організацій
проведення 144 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.
Згідно Статуту Автомобільної
федерації України проведення
звітно-виборної конференції у
2017 році передбачено не було.
Відповідно до встановленого
порядку сформовано та подано для
затвердження відповідним
структурним підрозділом
Мінмолодьспорту пропозиції щодо
складу збірних команд України з
автомобільного спорту.
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2.2.21. Зобов'язується виконувати вимоги
Міжнародної автомобільної федерації
(ФІА) щодо розвитку виду спорту автомобільного спорту в Україні.
2.2.22. Зобов'язується не використовувати
поняття "національна" в своїй назві та
реквізитах.

Зобов’язання перед Міжнародною
Автомобільною федерацією
виконувались повністю.

Поняття «національна»
використовується у повній
відповідності до Закону України
«Про фізичну культуру і спорт» та
Договору.
2.2.23. Зобов'язується щоквартально, не
Письмові повідомлення
пізніше 10 числа місяця, наступного за Мінмолодьспорту про
звітним, письмово повідомляти
проходження допінг контролю не
Держмолодьспортом про проходження направлялись в зв’язку з
допінг контролю спортсменами, шо
відсутністю інформації про
виступають під її егідою та/або є її
проходження спортсменами такого
членами, який проводився іншими, ніж контролю.
НАДЦУ, організаціями.
Повідомлення повинно містити
прізвище, ім'я та по-батькові
спортсмена, рік його/її народження,
дату та місце забору проби, вид
тестування (змагальний чи поза
змагальний), матеріал проби (кров,
сеча, волосся тощо); назву організації,
що проводила тестування та назву
змагань (якщо мав місце контроль під
час змагань); результат тестування
(якщо відомий на день подання
повідомлення).
У випадку, коли результат тестування
на допінг певного спортсмена, чиє
прізвище міститься в повідомленні,
невідомий на день його подання,
протягом 3-х робочих днів після
отримання результатів тестування від
відповідної організації, спортивна
федерація повинна повідомити про
нього Держмолодьспорт.
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