
 

 

 

1. Порядок надання дозволу членам Громадської спілки «Легка атлетика 

України» (надалі - ФЛАУ) представляти іноземний клуб на міжнародних змаганнях 

розроблений на виконання Положення про членство у Громадській спілці «Легка 

атлетика України», Статуту ФЛАУ та законодавства України у сфері фізичної 

культури та спорту.  

2. Дозвіл члену ФЛАУ представляти іноземний клуб на міжнародних змаганнях 

надається Виконавчим комітетом Громадської спілки «Легка атлетика України» 

(надалі – Виконком ФЛАУ). 

3. Надання дозволу члену ФЛАУ представляти іноземний клуб на міжнародних 

змаганнях здійснюється на платній основі. 

За надання вищезазначеного дозволу справляється плата у розмірі 50 

американських доларів в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на день здійснення 

такої плати. 

4. Плата за надання дозволу члену ФЛАУ представляти іноземний клуб на 

міжнародних змаганнях справляється за кожне надання такого дозволу. 

5. Оплата за надання дозволу члену ФЛАУ представляти іноземний клуб на 

міжнародних змаганнях здійснюється за наступними платіжними 

реквізитами: отримувач коштів – Громадська спілка «Легка атлетика України», код 

отримувача (код за ЄДРПОУ) - 14292236, банк отримувача – ПАТ «АЛЬФА - БАНК», 

код банку (МФО) - 300346, рахунок отримувача - 26007026494701, призначення 

платежу – компенсаційний внесок на адміністративно господарські витрати ФЛАУ за 

роботу зі спортсменами (дозвіл на представлення іноземного клубу). 

6. Для розгляду питання щодо надання дозволу члену ФЛАУ представляти 

іноземний клуб на міжнародних змаганнях до Секретаріату ФЛАУ заявником 

подається відповідна заява. 

До заяви додається: 

- звернення відповідного іноземного клуб; 

- документ, що підтверджує здійснення плати за надання дозволу члену ФЛАУ 

представляти іноземний клуб на міжнародних змаганнях, в розмірі, визначеному в 

цього Порядку. 

7. Заява члена ФЛАУ про надання дозволу представляти іноземний клуб на 

міжнародних змаганнях розглядається Виконком ФЛАУ протягом місяця з дня її 

надходження до Секретаріату ФЛАУ. 

8. У випадку, не розгляду заяву члена ФЛАУ про надання дозволу представляти 

іноземний клуб на міжнародних змаганнях в строк, встановлений цим Порядком 

вважається, що такий дозвіл є наданим автоматично. 

9. За результатом розгляду заяви члена ФЛАУ про надання дозволу 

представляти іноземний клуб на міжнародних змаганнях Виконком ФЛАУ, 
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приймається рішення про надання згоди члену ФЛАУ дозволу представляти іноземний 

клуб на міжнародних змаганнях або про відмову в надані такого дозволу. 

9. Підставою для відмови у наданні дозволу члену ФЛАУ представляти 

іноземний клуб на міжнародних змаганнях є: 

- ненадання документів, необхідних для прийняття рішення або надання їх у не 

повному обсязі; 

- невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку; 

- наявність недостовірних відомостей у поданих документах. 

10. У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеного дозволу члену 

ФЛАУ надсилається протягом п’яти робочих днів відповідне повідомлення з 

обґрунтуванням підстав відмови. 

На рішення про відмову в наданні дозволу члену ФЛАУ представляти іноземний 

клуб на міжнародних змаганнях може бути подана скарга в порядку та строк, 

встановлений Статутом ФЛАУ. 

11. Секретаріат ФЛАУ повідомляє члена ФЛАУ про надання йому дозволу 

представляти іноземний клуб на міжнародних змаганнях протягом п’яти робочих днів з 

дня прийняття відповідного рішення Виконкомом ФЛАУ. 

12. Цей Порядок набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті 

ФЛАУ після затвердження Радою ФЛАУ.  

13. Будь-які зміни та доповнення до цього Порядку вносяться на підставі 

ухваленого рішення Ради ФЛАУ про такі зміни та доповнення. 


