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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ 

СПОРТИВНИХ СПОРУД 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«ЛЕГКА АТЛЕТИКА УКРАЇНИ» 

 

 
 

1.Загальні положення 

1. Комісія спортивних споруд (далі – КСС) утворена рішенням Ради ФЛАУ 

від 19 березня 2021 року відповідно до п. 7.21.2. Статуту ФЛАУ. 

2. КСС є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Ради ФЛАУ. 

3. У своїй діяльності КСС керується чинним законодавством України, 

Конституцією World Athletics, правилами та регламентами World Athletics, 

Статутом ФЛАУ, рішеннями Ради ФЛАУ та цим Положенням. 

 

2. Мета створення КСС 

КСС створена з метою здійснення від імені ФЛАУ всебічного контролю 

відповідності спортивних легкоатлетичних споруд «Правилам змагань World 

Athletics», «Керівництву з будівництва легкоатлетичних споруд World 

Athletics», а також, їх сертифікації за правилами системи сертифікації World 

Athletics. 

 

3.Завдання та напрямки діяльності КСС  

Основними завданнями та напрямками діяльності КСС є: 

- ведення оперативного обліку сертифікованих легкоатлетичних споруд 

України; 

- ведення моніторінгу проєктування та будівництва легкоатлетичних 

споруд; 

- ведення моніторінгу місць де були у минулому розташовані, або 

мають бути збудовані легкоатлетичні споруди; 

- підготовка фахівців відповідного профілю. 
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4. Права КСС 

 

КСС має право від імені ФЛАУ вчиняти дії, а саме: 

- досліджувати спортивні легкоатлетичні споруди та місця їх можливого 

розташування з питань, що пов’язані з «Правилами змагань World Athletics», 

«Керівництвом з будівництва легкоатлетичних споруд World Athletics», а також, 

сертифікації за правилами системи сертифікації World Athletics; 

- розробляти пропозицій та надавати їх від імені ФЛАУ власникам 

спортивних легкоатлетичних споруд, або їх уповноваженим особам у 

відповідності до 

«Правилам змагань World Athletics», «Керівництву з будівництва 

легкоатлетичних споруд World Athletics», а також, їх сертифікації за правилами 

системи сертифікації World Athletics; 

- консультувати від імені ФЛАУ набувачів, з питать проєктування, 

будівництва та сертифікації легкоатлетичних споруд; 

здійснює координацію заходів з сертифікації спортивних споруд I та II класу 

World Athletics та здійснює сертифікацію спортивних споруд, трас і об’єктів 

інфраструктури легкоатлетичного призначення відповідно Керівництву з 

будівництва легкоатлетичних споруд World Athletics та за правилами системи         

сертифікації World Athletics. 

 

5. Склад КСС 

 

Склад ради визначається на засіданні Ради ФЛАУ, на якому створюється  КСС 

та затверджується діюче положення. 
 

6. Організація та порядок роботи КСС 

 

- План роботи КСС; 

- Діловодство і документи КСС ; 

- Бюджет КСС. 
 

  

 


