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І. ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Наведені нижче терміни мають такі значення: 

 
1. «ФФУ» (FFU) - Громадська спілка «Федерація футболу України» - всеукраїнська 

спортивна національна футбольна асоціація, яка є членом УЄФА та ФІФА. 

 
2. «ФІФА» (FIFA) - Міжнародна федерація футбольних асоціацій. 

 
3. «УЄФА» (UEFA) - Союз Європейських футбольних асоціацій. 

 
4. «ВАДА» (WADA) - Всесвітнє антидопінгове агентство. 

 
5. «МРФА» (IFAB) - Міжнародна Рада футбольних асоціацій. 

 
6. «CAS» - Спортивний арбітражний суд (м. Лозанна, Швейцарія). 

 
7. «Конгрес» - вищий орган управління ФФУ. 

 
8. «Виконавчий комітет» - виконавчий орган, який керує діяльністю ФФУ у період 

між Конгресами. 

 
9.  «Президент» - вища посадова та представницька особа ФФУ. 

 
10. «Адміністрація»  -  постійно  діючий  адміністративний  орган,  що здійснює 

управління ФФУ в межах наділених повноважень, до складу якого входять штатні 

працівники ФФУ. 

 
11. «Національна  асоціація»  -  національна  футбольна  асоціація  (федерація, союз, 

тощо) що визнана та є членом УЄФА або ФІФА. 

 
12. «Член ФФУ» - юридична особа приватного права, у тому числі громадське 

об’єднання зі статусом юридичної особи, метою та/або напрямами діяльності якої є 

одна чи декілька з таких ознак: сприяння розвитку футболу в Україні, організація та 

проведення змагань з футболу на певній території, участь у змаганнях з футболу, 

сприяння вирішенню питань, пов’язаних з розвитком футболу, та яка прийнята до 

складу членів ФФУ на умовах та у порядку, визначеному цим Статутом, дотримується 

обов’язків та користується правами, які ним передбачені. 

 
13. «Ліга»/«Ліги» - об’єднання професіональних футбольних клубів (ліги, асоціації 

тощо), засновані в Україні за дозволом Виконавчого комітету ФФУ та прийняті 

Конгресом до складу ФФУ у якості члена(-ів). 

 
14. «Клуб» - юридична особа зі статусом суб’єкта господарювання, створена з метою 

участі в змаганнях з футболу під егідою або санкціонованих ФФУ. 

 
15. «Команда» - спортивний колектив  футбольного клубу, який бере участь у 

змаганнях. 

 
16. «Футбол» - гра, яку контролює ФІФА та організовує відповідно до Правил гри, та 

яка полягає у діяльності суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямованій на 
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виявлення та уніфіковане порівняння досягнень шляхом проведення спортивних 

змагань та відповідної підготовки до них. 

 

17. «Правила гри» - збірка положень та вимог, затверджених Міжнародною радою 

футбольних асоціацій (IFAB), обов’язкових для виконання під час матчу. 

 
18. «Регіональна федерація футболу» - місцеве громадське об’єднання зі статусом 

юридичної особи, основним напрямом діяльності якої є розвиток футболу в певному 

регіоні (в певній області України, АР Крим, містах Києві та Севастополі), яка визнає та 

приймає на себе зобов’язання виконувати певні обов’язки та реалізовувати певні 

повноваження з питань розвитку футболу, делеговані їй ФФУ, успішно пройшла 

атестацію та отримала від ФФУ статус регіональної федерації футболу. Порядок 

надання статусу регіональної федерації футболу визначається Регламентом про надання 

статусу регіональної федерації футболу, що затверджується Виконкомом ФФУ. 

 
19. «Суб’єкт футболу» - будь-які юридичні або фізичні особи, які задіяні або працюють 

у футболі. 

 
20. «Офіційна особа» - кожний член виконавчого або адміністративного органу, 

комітету, делегат, спостерігач арбітражу, офіцер зв’язку, арбітр та асистент арбітра, 

власники або керівники клубу, тренери, інші особи, відповідальні за технічні, медичні, 

адміністративні та організаційні справи або здійснюють спеціальні повноваження від 

імені ФФУ, члена ФФУ чи клубу. 

 
21. «Футболіст» - спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально- 

тренувальному процесі та змаганнях з футболу. 

 
22. «Чесна гра» - загальновизнані у спорті морально-етичні норми, що базуються на 

внутрішніх переконаннях усіх учасників спортивних заходів та змагань щодо 

верховенства взаємоповаги, рівності та змагальності, безкомпромісної боротьби з 

протиправним стимулюванням з метою досягнення результатів, та належним чином 

закріплюються у нормах статутних і регламентних документів ФФУ та відповідних 

міжнародних футбольних організацій. 

 
Терміни, що стосуються фізичних осіб, застосовуються до обох статей. Будь-який 

термін, поданий в однині, вживається у множині і навпаки. 
 
 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 1. Правова форма, найменування та місцезнаходження 
 

1. Громадська спілка "Федерація футболу України" (далі – ФФУ) є всеукраїнським 

громадським об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі 

статусом юридичної особи, створеною відповідно до законодавства України. 
 

 

2. ФФУ є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання 

прибутку. Організаційно-правова форма ФФУ – громадська спілка. 
 
 

3. Відповідно до свого правового статусу ФФУ користується всіма встановленими 

законодавством України правами для виконання мети, завдань та досягнення цілей, 

визначених цим Статутом (далі – Статут). ФФУ має статус національної федерації, 
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наданий їй центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері фізичної культури та спорту, який делегував ФФУ: 

3.1 повноваження щодо розвитку футболу в країні; 

3.2 виключне право представляти футбол України в міжнародних організаціях УЄФА, 

ФІФА, СAS, WADA та інших; 

3.3 виключне право на організацію та проведення офіційних міжнародних і 

національних змагань з футболу на території України; а також інші повноваження на 

підставі законодавства та відповідних договорів. 
 

4. Правовою основою діяльності ФФУ є Конституція  та законодавство України, 

статутні і регламентні документи ФІФА та УЄФА, цей Статут, регламентні документи 

та рішення загального характеру, що приймаються ФФУ у межах її повноважень і є 

обов’язковими для всіх її членів. 
 
 

5. ФФУ визнає цілі та завдання ФІФА та УЄФА, керується в своїй діяльності 

документами зазначених організацій та приймає на себе зобов’язання дотримуватися 

обов’язків, передбачених останніми для Національних асоціацій. 
 

6. Офіційне найменування ФФУ: 
 

повне українською мовою           - Громадська спілка «Федерація футболу України»; 
 
 

скорочене українською мовою    - ГС «Федерація футболу України» або «ФФУ»; 

 

Власна назва ФФУ: 

 

повна англійською мовою: - Non-governmental union «Football Federation of 

  Ukraine» 

скорочена англійською мовою    - «Football Federation of Ukraine» or «FFU». 
 
 

7. Місцезнаходженням штаб-квартири ФФУ є: Україна, м. Київ, провулок 

Лабораторний, 7а. 
 
 

Стаття 2. Мета, цілі, завдання, напрями діяльності та повноваження 
 

1. Головною метою діяльності ФФУ є розвиток та популяризація футболу в Україні, 

направлені  на  зростання  рівня  і  масовості цього виду спорту серед всіх верств 

населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, 

просвітньої, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та 

реалізація фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та 

соціальних програм. 
 
 

2.  Цілями ФФУ є: 

2.1 забезпечення розвитку футболу в Україні; 

2.2 розвиток та популяризація футболу в дусі миру, розуміння та чесної гри, без будь- 

якої дискримінації за ознакою політичної приналежності, статі, віросповідання, раси чи 

з інших причин, забезпечення зростання його рівня і масовості; 

2.3 забезпечення гідного представництва ФФУ та України у міжнародному 

футбольному співтоваристві шляхом консолідації і координації зусиль громадян і 
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організацій України, зацікавлених у піднесенні вітчизняного футболу; 

2.4 сприяння злагодженій взаємодії і співробітництву усіх суб’єктів футболу в Україні; 

2.5 задоволення та захист інтересів, пов’язаних з футболом; 

2.6 запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу 

чесне проведення матчів чи змагань або спричинити зловживання у футболі; 

2.7 вирішення спорів, які можуть виникати між членами ФФУ, а також надання їм 

допомоги у порядку, визначеному цим Статутом, на засадах поваги та рівності; 

2.8 забезпечення належного та збалансованого врахування та задоволення потреб різних 

зацікавлених суб’єктів футболу (ліг, клубів, футболістів, спонсорів, тощо). 
 

3. Напрямами діяльності ФФУ є: 

3.1 удосконалення гри у футбол та сприяння її поширенню в Україні з урахуванням 

об’єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, особливо через 

молодіжні, дитячо-юнацькі та інші програми розвитку; 

3.2 організація та проведення всеукраїнських, регіональних, міжнародних змагань, 

навчально-тренувальних  зборів  з  усіх  видів футболу,  й  забезпечення  під  час  таких 

заходів проживання, проїзду, харчування, страхування їх учасників, а також спортивним 

одягом, аксесуарами, взуттям, інвентарем, лікарськими, медично- відновлювальними 

засобами, коштами, та іншими необхідними для проведення змагань (зборів) ресурсами, 

здійснення організаційного, фінансового та іншого забезпечення підготовки та 

проведення таких заходів; 

3.3 затвердження регламентів та інших документів відносно змагань з футболу та 

забезпечення їх виконання; 

3.4 поширення єдиної виваженої концепції розвитку футболу, дисциплінарної практики, 

методології гри, пропаганди та популяризації футболу, вирішення усіх питань, 

пов’язаних з розвитком та управлінням футболом в країні; 

3.5 представництво, захист інтересів та іміджу українського футболу, а також 

футбольної родини в цілому; 

3.6 забезпечення реалізації довгострокових програм підготовки футболістів 

міжнародного рівня, збірних команд України до участі в Олімпійських іграх, Кубках 

світу і Чемпіонатах  Європи та команд у клубних змаганнях УЄФА; 

3.7 організація та сучасне науково-методичне забезпечення процесу навчання, 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації тренерських кадрів з футболу, 

проведення тренерських курсів та інших заходів, спрямованих на розвиток та 

вдосконалення якості навчання тренерських кадрів; 

3.8 сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та 

взаєморозуміння між членами ФФУ, лігами, їх офіційними особами та футболістами; 

3.9 підтримання дружніх стосунків з ФІФА, УЄФА, Національними асоціаціями та 

громадськими об’єднаннями спортивного спрямування; 

3.10 впровадження єдиної політики розвитку футболу та дотримання єдиних принципів 

дисциплінарної практики щодо членів ФФУ, клубів та футболістів; 

3.11 розробка, прийняття, систематичне оновлення та приведення у відповідність із 

стандартами ФІФА та УЄФА необхідних регламентних положень для вирішення будь- 

яких спорів, що можуть виникнути між членами ФФУ, лігами, клубами, офіційними 

особами, футболістами або іншими суб’єктами футболу; 

3.12  здійснення нагляду та  контролю за кожним видом футболу шляхом вживання 

відповідних  заходів  з метою  запобігання порушенням Статуту,  регламентних  норм, 

рішень та директив ФІФА, УЄФА, ФФУ або Правил гри; 

3.13 визначення шляхів розв’язання різноманітних проблем розвитку усіх  видів 
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футболу; 

3.14 попередження будь-яких методів і практик, які можуть поставити під загрозу 

регулярність і цілісність проведення матчів, або змагань, або стати причиною 

зловживань у футболі, а також забезпечення переваги спортивних цінностей над 

комерційними інтересами; 

3.15 отримання коштів відповідно до регламентних норм ФІФА та УЄФА, інших 

зацікавлених організацій, та перерахування отриманих від таких організацій коштів 

на користь футбольних клубів, їх об’єднань, інших суб’єктів футболу, в тому числі 

фізичних осіб; 

3.16 впровадження Системи атестації футбольних клубів, тренерів та інших фахівців з 

футболу у відповідності до вимог УЄФА та ФФУ; 

3.17 розробка перспективних планів і програм навчання підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації тренерських кадрів з футболу; 

3.18 організація та науково-методичне забезпечення стажування тренерських кадрів за 

кордоном; 

3.19 вивчення та узагальнення міжнародного досвіду з проблем навчання, підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації тренерських кадрів; 

3.20 підготовка та видання науково-методичної літератури; 

3.21 розвиток спортивної інфраструктури, реалізація функцій замовника будівництва, 

ремонтних робіт, реконструкції футбольних полів, спортивно-оздоровчих комплексів, 

інших об’єктів спортивної інфраструктури, здійснення цільового фінансування 

будівництва, ремонтних робіт, реконструкції футбольних полів, спортивно-оздоровчих 

комплексів, інших об’єктів спортивної інфраструктури; 

3.22 організація та проведення конференцій, семінарів, курсів та інших науково- 

методичних та практичних занять для працівників ФФУ, членів, клубів, тренерів, 

арбітрів, спостерігачів арбітражу, делегатів, офіцерів безпеки та інших 

фахівців/спеціалістів, здійснення організаційного, фінансового та іншого забезпечення 

підготовки та проведення таких заходів; 

3.23 удосконалення системи підготовки футболістів та критеріїв формування збірних 

команд, забезпечення динамічного та ефективного зв’язку клубних і національних 

збірних команд та врахування балансу їх інтересів; 

3.24   засновування   для   досягнення   своїх   статутних   цілей   та   завдань   установ, 

підприємств та організацій, участь у цивільно-правових відносинах, набуття майнових 

та немайнових прав; 

3.25  сприяння  поширенню  та  розповсюдженню  інформації  про  шляхи  розвитку 

футболу та діяльність ФФУ, створення засобів масової інформації, видання 

інформаційних бюлетенів, буклетів, брошур для розповсюдження серед членів, засобів 

масової інформації та в мережі Інтернет, тощо; 

3.26 ідейна, організаційна, фінансово-матеріальна і технічна підтримка інших 

громадських  об’єднань,  пов’язаних  з  грою  у  футбол  та  надання  допомоги  в  їх 

створенні; 

3.27 виготовлення або замовлення в установленому законодавством порядку нагородної, 

пам’ятної, заохочувальної та сувенірної атрибутики; 

3.28 представлення офіційних осіб та працівників ФФУ, членів ФФУ та клубів, а також 

тренерів, футболістів та інших суб’єктів футболу до нагород, заохочень та присвоєння 

почесних звань ФФУ та сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та 

почесних звань; 

3.29 організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для залучення різних 

груп населення до занять футболом, а також підвищення авторитету футбольних 
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організацій, здійснення організаційного, фінансового та іншого забезпечення підготовки 

та проведення таких заходів, надання благодійної допомоги; 

3.30 здійснення інших дій, зокрема, надання благодійної допомоги, направлених на 

розвиток та поширення гри у футбол в Україні, а також підвищення авторитету 

футбольних організації, серед різних верств населення, в тому числі, але не виключно, 

серед постраждалих у зв’язку з проведенням АТО, надання їм фінансової, матеріальної 

допомоги, безоплатна передача в державну чи комунальну власність майна для їх 

потреб; 

3.31 організаційне, фінансове та інше забезпечення поточної діяльності ФФУ у вигляді 

витрат, спрямованих на обслуговування та управління діяльності ФФУ, зокрема, у 

вигляді оплати праці (основна,  додаткова  зарплата,  інші  заохочувальні  та 

компенсаційні витрати) органів управління, а також постійних комітетів, експертних та 

робочих груп, тимчасових та постійно діючих об’єднань ФФУ з іншими державними та 

громадськими організаціями для реалізації спільних заходів щодо розвитку футболу; 

3.32 розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку футболу, 

зокрема,  з  підготовки  футболістів  міжнародного рівня, збірних команд України до 

участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи та клубних команд у матчах 

клубних змагань УЄФА; 

3.33 надання благодійної допомоги; 
3.34 організаційне, фінансове та інше забезпечення здійснення арбітражу змагань, 

діяльності делегатів, офіцерів безпеки та зв’язку; 

3.35 участь у підготовці та проведенні міжнародних змагань на території України, 

організатором яких є ФІФА та/або УЄФА, інші зацікавлені організації, здійснення 

організаційного, фінансового та іншого забезпечення підготовки та проведення таких 

заходів; 

3.36 забезпечення реалізації цільових програм щодо розвитку футбольної 

інфраструктури за рахунок коштів ФІФА, УЄФА та бюджетів будь-якого рівня. 
 

4. У контексті свого правового статусу, встановленого законодавством, та у 

відповідності із делегованими їй повноваженнями, ФФУ має виключні та невід’ємні 

повноваження  щодо загального  керівництва та  контролю за проведенням змагань з 

футболу, організатором яких вона є, а також здійснення організаційного, фінансового 

та іншого забезпечення: 

4.1 здійснення футбольного правосуддя; 

4.2 атестації футбольних клубів – учасників змагань під егідою ФФУ; 

4.3 атестації українських футбольних клубів для участі у європейських клубних 

змаганнях; 

4.4 заходи з підготовки, атестації, перепідготовки тренерських кадрів усіх рівнів та 

інших фахівців, дитячо-юнацького, аматорського, професіонального футболу; 

4.5 заходи з підбору і підготовки арбітрів, делегатів, директорів матчів, офіцерів 

безпеки, спостерігачів арбітражу ФФУ та підвищення їх кваліфікації; 

4.6 арбітражу, спостерігання на змаганнях під егідою ФФУ та контроль за роботою 

арбітрів,  делегатів,  директорів  матчів,  офіцерів  безпеки  та  спостерігачів  арбітражу 

ФФУ; 

4.7 допінг-контролю футболістів; 

4.8 контролю навчально-тренувального процесу національних збірних команд та в 

професіональних клубах; 

4.9 контролю за виконанням фінансових зобов’язань професіональних футбольних 

клубів і ліг, визначених цим Статутом та іншими регламентними документами ФФУ; 

4.10 здійснює інші повноваження щодо керівництва та контролю за проведенням 

змагань з футболу на території України. 
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5.   Для досягнення своїх завдань та реалізації прав, ФФУ в установленому законом 

порядку вживає заходи зокрема, але не виключно: 

5.1 встановлення правил змагань і прийняття регламентів та положень; 

5.2 визначення прав суб’єктів футболу та встановлення порядку користування ними; 

5.3 набуття або делегування прав; 

5.4 укладання договорів або угод; 

5.5 прийняття рішень; 

5.6 затвердження програм; 

5.7 перевіряє та вимагає дотримання членами ФФУ цього Статуту, регламентів, 

директив, інших керівних та нормативних документів ФФУ; 

5.8 здійснення відповідно до  законодавства підприємницької діяльності безпосередньо 

або через створені юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність 

відповідає меті, цілям та завданням ФФУ і сприяє їх досягненню (зокрема, але не 

виключно, реалізація сувенірної та іншої продукції з метою популяризації футболу); 

5.9 залучення до консультативної роботи з проблемних питань розвитку футболу групи, 

які представляють інтереси різних зацікавлених сторін (членів ФФУ, клубів, 

футболістів, спонсорів, уболівальників та їх об’єднань). 
 

 

Стаття 3. Відносини з ФІФА та УЄФА 

 
1. ФФУ є Асоціацією-членом ФІФА та УЄФА і будує свої відносини з ними на 

підставах взаємної поваги, повного визнання їх компетенції та юрисдикції. Відповідно, 

ФФУ, а також її члени, офіційні особи, клуби, тренери, футболісти та інші суб’єкти 

футболу зобов’язані: 

1.1 дотримуватися: 
а) принципів взаємоповаги та чесної гри, бути лояльними, чесними, поважати 

суперників; 

б) Правил гри, установлених IFAB; 

в) Статутів, регламентних документів і рішень ФІФА та УЄФА; 

1.2 визнавати юрисдикцію Спортивного арбітражного суду у Лозанні (Швейцарія), як 

це визначено у відповідних положеннях Статутів ФІФА та УЄФА; 

1.3 виносити будь-які спори національного масштабу, що виникають у результаті чи в 

зв'язку із застосуванням Статуту чи регламентних документів ФФУ, на розгляд в 

останню інстанцію в особі виключно тільки незалежного та неупередженого 

Спортивного арбітражного суду (м. Лозанна, Швейцарія), який вирішує спір, що 

виключає можливість звернення в будь-який суд загальної юрисдикції. Відповідальність 

за недотримання цієї вимоги передбачена Дисциплінарними правилами ФФУ. 

 
2. ФФУ забезпечує дотримання своїми членами Статутів, регламентів, директив та 

рішень органів ФІФА та УЄФА. 

 
3.  ФФУ зобов’язана брати участь у змаганнях, які організовують ФІФА та УЄФА. 

 
Стаття 4. Позиція щодо захисту футболу 

 
1. У футболі немає місця расизму дискримінації, ксенофобії, жорстокості, насиллю, 

допінгу та корупції. З метою захисту цілісності, багатоманітності та шляхетності 

змагань, Правил гри, здоров’я, честі та гідності футболістів, арбітрів та вболівальників, 

ФФУ виявляє до цих явищ абсолютну нетерпимість і спрямовує усі заходи на протидію 
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та боротьбу з їх проявами. 

 
2. Будь-яка дискримінація проти ФФУ або її члена, клубу, приватної особи чи інших 

суб’єктів футболу за ознаками етнічного походження, статі, мови, релігії, політичних 

поглядів або з будь-яких інших причин заборонена і карається призупиненням членства, 

виключенням із складу членів ФФУ, строковим або безстроковим відстороненням від 

заняття будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом. 

 
3. Будь-які прояви суб’єктів футболу щодо порушень верховенства взаємоповаги, 

рівності та змагальності, безкомпромісної боротьби з протиправним стимулюванням з 

метою досягнення спортивних результатів (так званих «договірних» матчів), 

забороняються та караються призупиненням членства, виключенням зі складу членів 

ФФУ, строковим або безстроковим відстороненням від заняття будь-якою діяльністю, 

пов’язаною з футболом, у відповідності до цього Статуту, Дисциплінарними правилами 

та Кодексом етики. 

 
Стаття 5. Офіційна мова 

 
1. Офіційною мовою ФФУ є українська. 

 
2. Офіційні документи ФФУ можуть друкуватися українською і/або англійською 

мовами. У разі розбіжностей український варіант має переважну силу. 
 
 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ФФУ 

 
Стаття 6. Членство, регіональні федерації футболу 

 
1. Членство в ФФУ відкрите для осіб, що відповідають вимогам цього Статуту. 

 
2. Членами ФФУ можуть бути юридичні особи приватного права, які відповідають за 

організацію та вирішення пов’язаних з футболом питань на своїй території або у певній 

галузі, поділяють мету, статутні завдання ФФУ, бажають сприяти її діяльності. 

 
3. У кожній області України, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі 

може існувати тільки один член ФФУ зі статусом регіональної федерації футболу. 

 
4. Регіональні федерації футболу, що є членами ФФУ, діють у відповідності до 

Модельного статуту регіональної федерації футболу, який затверджується Виконкомом 

ФФУ. Регламентні та нормативні документи регіональних федерацій футболу, що є 

членами ФФУ, мають відповідати аналогічним документам ФФУ, що регулюють 

подібні відносини, та не суперечити їм зі схожих чи однакових питань. Невідповідність 

діяльності чи регламентних та нормативних документів регіональної федерації 

футболу, що є членом ФФУ, цьому Статуту, регламентним і нормативним документам 

ФФУ та Модельному статуту регіональної федерації футболу, а також невиконання нею 

будь-якого з обов’язків регіональної федерації футболу, передбачених цим Статутом та 

Модельним статутом, є підставою для позбавлення такого члена ФФУ статусу 

регіональної федерації футболу та тимчасового припинення (призупинення) її членства 

у ФФУ з подальшим вирішенням питання стосовно виключення її з членів ФФУ на 

найближчому Конгресі ФФУ. 

 
5. Прийняті у члени ФФУ регіональні федерації футболу та Ліги є постійними членами 

ФФУ, усі інші члени ФФУ є асоційованими. 
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6. Члени  ФФУ  діють  з  метою  практичного  втілення  у  відповідних  регіонах  або 

галузях статутних цілей і завдань ФФУ, мобілізації для цього місцевого або галузевого 

спортивного потенціалу, а також з метою поширення діяльності ФФУ. 

 

7. Член ФФУ, зокрема: 

7.1 організовує виконання рішень органів управління ФФУ та забезпечує дотримання 

положень цього Статуту; 

7.2 сприяє розвитку футболу на певній території, налагоджує спортивну інфраструктуру 

для розвитку футболу у відповідному регіоні або галузі та контролює її; 

7.3 здійснює пошук і залучає працівників, фахівців та волонтерів для впровадження 

програм ФФУ, УЄФА та ФІФА; 

7.4 висуває кандидатури на обрання Президента та інших осіб до органів управління 

ФФУ, відповідно до цього Статуту; 

7.5 здійснює делеговані йому органами ФФУ повноваження та несе відповідальність за 

їх належне виконання; 

7.6 створює постійно діючі або тимчасові відокремлені структурні підрозділи для 

реалізації статутних завдань ФФУ; 

7.7 член ФФУ – громадське об’єднання формується на демократичних виборних 

засадах та керується своїм Статутом, прийнятим вищим органом управління; 

7.8 здійснює іншу, не заборонену законодавством, діяльність. 

 
8. Кожну регіональну федерацію  футболу, що є членом ФФУ, очолює голова, 

обраний шляхом вільних, незалежних та демократичних виборів. 

 
9. Члени ФФУ, яким ФФУ делегувала частку своїх повноважень, зокрема, регіональні 

федерації футболу – підзвітні і підконтрольні ФФУ у межах цих повноважень, 

погоджують у Виконавчому комітеті ФФУ статутні та регламентні документи, 

календарі змагань. 

 
10. За винятком особливих обставин, будь-яка регіональна федерація футболу, ліга чи 

клуб, що є членом ФФУ, не можуть належати до іншої Національної асоціації, або 

брати участь у змаганнях на території іншого члена ФФУ без дозволу ФФУ. 

 
Стаття 7. Порядок прийому членів ФФУ 

 
1. Керівники юридичних осіб, які відповідають вимогам цього Статуту та бажають 

стати членом ФФУ, подають на розгляд ФФУ письмову заяву про надання членства. 

Заява повинна містити офіційні рішення юридичної особи про вступ, назву кандидата, 

юридичну адресу, визначення юридичного статусу, форми участі в спортивній 

діяльності (якщо така має місце), відомості про осіб (органи), уповноважених діяти від 

імені члена без довіреності, про склад і засади формування органів управління, 

відомості про членство в інших громадських об'єднаннях фізкультурно-спортивного 

спрямування, посилання на згоду дотримуватися Статутів ФФУ, УЄФА, ФІФА, їх 

регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції і юрисдикції, та 

визнавати юрисдикцію Спортивного арбітражного суду у Лозанні. 

 
2. До заяви додаються копії установчих документів та регламентних документів, які 

стосується відповідного різновиду футболу. 

 
3. ФФУ може вимагати від кандидата у члени ФФУ додаткову інформацію (документи) 

про його організаційну структуру та спортивну   інфраструктуру   (наявність 
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спортивних  споруд, обладнання та умов для гри в футбол) тощо. 

 

4. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття  (відмову в прийнятті) 

асоційованим чи постійним членом ФФУ здійснюється Конгресом. Витяг з протоколу 

Конгресу про прийняття є офіційним підтвердженням постійного чи асоційованого 

членства в ФФУ. 

 
5. Якщо на Конгресі розглядається питання прийняття нового члена ФФУ, такий 

кандидат у членство може виступити в підтримку своєї заяви. Під час обговорення 

заяви і проведення голосування із зазначеного питання представники кандидата повинні 

залишити зал засідань Конгресу. У разі ухвалення позитивного рішення представникам 

члена, щойно прийнятого до ФФУ, дозволяється брати участь у подальшій роботі 

Конгресу в якості запрошених. 

 
6. У період між Конгресами, Виконавчий комітет може надати тимчасове асоційоване 

членство. Остаточне рішення про членство приймає наступний Конгрес. 

 
Стаття 8. Права та обов’язки членів ФФУ 

 
1. Члени ФФУ користуються правами, які надаються Статутом, регламентами та 

рішеннями, прийнятими органами ФФУ відповідно до нього, а саме: 

1.1 вільно обирати через своїх делегатів органи управління, висувати кандидатури та 

бути обраними в особі своїх представників до складу органів управління ФФУ та 

органів, за допомогою яких ФФУ здійснює свою діяльність; 

1.2 брати участь в управлінні ФФУ через обраних за їх участю делегатів або членів 

органів  ФФУ;  брати  участь  у  роботі  Конгресу,  бути  повідомленими  про  порядок 

денний наступного Конгресу та отримувати запрошення на Конгрес у порядку, 

визначеному цим Статутом; 

1.3 отримувати інформацію щодо діяльності ФФУ в межах своїх повноважень; 
1.4 вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФФУ, мати консультативні та 

дорадчі повноваження з питань виконання ФФУ своєї статутної діяльності; 

1.5 брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та 

конференціях, що проводяться ФФУ, на засадах і в порядку, визначеному 

регламентними документами ФФУ; 

1.6 користуватися  підтримкою ФФУ у діяльності, що відповідає статутній меті ФФУ; 

1.7 користуватися  правовим та соціальним захистом своїх прав і законних  інтересів з 

боку ФФУ; 

1.8 вийти із складу членів ФФУ. 

 
2. Члени ФФУ зобов’язані: 

2.1 активно сприяти розвитку футболу в Україні, реалізації політики ФФУ  в сфері 

футболу, налагодженню плідної співпраці та стосунків між офіційними особами 

футболу, між громадськими об’єднаннями; 

2.2 співпрацювати з ФФУ в усіх питаннях, стосовно організації змагань та футболу в 

цілому; 

2.3 підтримувати авторитет ФФУ, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям 

ФФУ, підривали її престиж; 

2.4 дотримуватися та забезпечувати дотримання всіма особами, які є їх членами: 

Статуту, регламентів і рішень, ухвалених органами управління ФФУ в межах їх 

компетенції; статутів, регламентних документів, директив УЄФА, ФІФА та рішення їх 

органів; Правил гри, прийнятих IFAB, а також виконання дисциплінарних санкцій 

відповідно до рішень органів здійснення футбольного правосуддя; 
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2.5 дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної 

майстерності та принципів Чесної гри. Включати ці принципи до своїх статутів, а також 

стежити за їх дотриманням клубами,  футболістами та офіційними  особами; 

2.6 включити до своїх статутів положення про зобов’язання дотримуватися 

дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених 

регламентними документами ФФУ, УЄФА та ФІФА; 

2.7 брати участь тільки в змаганнях, що проводяться і визнаються ФФУ відповідно до її 

регламентних документів та рішень; 

2.8 забезпечувати відповідність змісту своїх установчих і регламентних документів 

вимогам законодавства, Статуту та повідомляти ФФУ про зміни в них; 

2.9 статут кожного члена ФФУ – громадського об’єднання повинен передбачати вимоги 

щодо забезпечення виконання основного обов'язку для такого члена ФФУ: проведення 

незалежних та демократичних виборів своїх органів управління та делегатів на Конгрес 

ФФУ; 

2.10 своєчасно сплачувати обов'язкові грошові внески на реалізацію статутних завдань 

ФФУ в розмірі, порядку та строки, встановлені Виконкомом ФФУ; 
2.11 будь-яка особа, зареєстрована або визнана як член ФФУ, зобов'язана виконувати 

всі вимоги, встановлені Статутом. 

 

3. Додатково до зобов’язань, передбачених пунктом 2 статті 8 цього Статуту, 

регіональна федерація футболу, що є членом ФФУ, зобов’язана: 

3.1 діяти виключно на підставі Модельного статуту регіональної федерації футболу; 

3.2. визнавати та приймати на себе зобов’язання виконувати певні обов’язки та 

реалізовувати певні повноваження з питань розвитку футболу, делеговані їй ФФУ, 

зокрема – ті, що делеговані ФФУ на підставі відповідного договору про співпрацю 

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

фізичної культури та спорту; 

3.3. дотримуватись регламентних та нормативних документів ФФУ, а в разі прийняття 

власних регламентних та нормативних документів – забезпечити їх відповідність 

аналогічним документам ФФУ, що регулюють подібні відносини; 

3.4 погоджувати з ФФУ власні регламентні та нормативні документи, календарі 

регіональних змагань; 

3.5 звітувати перед ФФУ в порядку, за формами та в строки, встановлені 

уповноваженими органами ФФУ, а також надавати ФФУ інформацію, регламентні, 

нормативні та інші документи стосовно своєї діяльності на окремі запити ФФУ. 

 
Стаття 9. Відносини з лігами (асоціаціями) і/або іншими об’єднаннями клубів 

 
1. ФФУ, відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", повноважень, 

отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у  

сфері  фізичної  культури  та  спорту,  відповідних  положень статутів ФІФА, УЄФА та 

цього Статуту, встановлює окремі правила своїх відносин з лігами (асоціаціями) і/або 

іншими об’єднаннями футбольних клубів. 

 
2. Ліги (асоціації) і/або інші об’єднання футбольних клубів, які мають намір брати 

участь у змаганнях під егідою ФФУ, УЄФА чи ФІФА, можуть утворюватися тільки за  

дозволом Виконавчого комітету ФФУ та за таких умов: 

2.1 отримання членства в ФФУ у відповідності до цього Статуту; 
2.2 визнання, що ФФУ  –  єдине  громадське  об’єднання, визнане та уповноважене 

ФІФА, УЄФА та державою, в особі центрального органу виконавчої влади, здійснювати 

управління футболом в Україні в обсязі повноважень, делегованих їй діючим 

законодавством та відповідним договором між центральним   органом виконавчої влади, 



16  

що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту й ФФУ, наділена 

ним виключним правом організації та проведення змагань з футболу і представляти 

Україну в міжнародних спортивних організаціях та міжнародних змаганнях з футболу; 

2.3 визнання Статуту, виконання рішень ФФУ з питань управління та розвитку 

футболу в Україні; 

2.4 виконання рішень органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ; 

2.5 визнання своєї підпорядкованості ФФУ в межах свого членства та вимог цього 

Статуту; 

2.6 надання Виконавчому комітету на узгодження своїх статутних і затвердження 

регламентних документів, змін та доповнень до них. 

 
3. ФФУ забезпечує підтримку діяльності існуючих в Україні об’єднань професіональних 

футбольних клубів. 

 
4. У контексті свого правового статусу, встановленого законодавством, та відповідно 

до делегованих їй прав, ФФУ має виключні та невід’ємні повноваження щодо 

загального керівництва та  контролю за проведенням змагань з футболу, 

організатором яких вона є, а також організовує і проводить: 

4.1 здійснення футбольного правосуддя (розгляд спортивних спорів); 

4.2 атестування професіональних футбольних клубів - учасників змагань під егідою 

ФФУ; 

4.3 здійснення заходів з підготовки, атестації, перепідготовки тренерських кадрів усіх 

рівнів та інших фахівців професіонального футболу; 

4.4 здійснення заходів з відбору і підготовки арбітрів, делегатів, директорів матчів, 

офіцерів безпеки, спостерігачів арбітражу ФФУ та підвищення їх кваліфікації; 

4.5 здійснення арбітражу та  контролю за роботою арбітрів, делегатів,   директорів 

матчів, спостерігачів арбітражу, директорів матчів ФФУ; 

4.6 допінг-контроль учасників змагань в межах, визначених чинним законодавством; 

4.7 контроль навчально-тренувального процесу в професіональних та аматорських 

футбольних клубах. 

 
5. Лігам (асоціаціям) і/або іншим об’єднанням клубів ФФУ може делегувати 

повноваження щодо організації та проведення змагань з футболу, координації 

взаємовідносин між їх клубами шляхом укладення відповідних договорів.  

 

Стаття 10. Права та обов’язки ліг (асоціацій) і/або інших об’єднань клубів 

 
1. Ліги (асоціації) – члени ФФУ, клуби, футболісти та офіційні особи футбольних 

клубів – учасників змагань під егідою ФФУ, УЄФА, ФІФА, виконують обов’язки й 

користуються правами, визначеними положеннями цього Статуту щодо членів, а також 

беруть на себе зобов’язання: 

1.1 дотримуватися прав, законів і принципів чесного проведення змагань та спортивної 

солідарності у відповідності до принципів Чесної гри ФІФА, УЄФА та ФФУ; 

1.2 дотримуватися та виконувати положення статутів, регламентних документів і рішень 

ФІФА, УЄФА та ФФУ; дотримуватися Правил гри, прийнятих міжнародною Радою 

футбольних асоціацій (IFAB); 

1.3 визнавати юрисдикцію Спортивного арбітражного суду у Лозанні (Швейцарія), як 

це визначено у відповідних положеннях Статутів ФІФА та УЄФА; 

1.4 виносити будь-які спортивні спори національного масштабу, що виникають у 

результаті чи в зв'язку із застосуванням Статуту чи регламентних документів ФФУ, на 

розгляд в останню інстанцію в особі виключно тільки незалежного та неупередженого 

Спортивного арбітражного суду у Лозанні (Швейцарія), якщо це не суперечить 
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законодавству. 

 
2. Ліги (асоціації) і/або інші об’єднання футбольних клубів користуються правами: 

2.1 організовувати та проводити змагання з футболу, спільно з відповідними комітетами 

ФФУ, розробляти регламенти і календарі змагань, з урахуванням офіційних і 

товариських матчів збірних команд; 

2.2 представляти та захищати права та інтереси клубів; 
2.3 координувати спортивну діяльність клубів; 

2.4 здійснювати нагляд за дотриманням клубами вимог законодавства, регламентних 

документів ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо статусу футболістів, а також інших фахівців з 

футболу; 

2.5 контролювати дотримання клубами контрактних зобов’язань перед футболістами 

та іншими фахівцями з футболу; 

2.6 пропонувати при формуванні комітетів і комісій ФФУ з питань проведення змагань 

кандидатури до їх складу; 

2.7 самостійно планувати і здійснювати свою діяльність; 

2.8 розробляти та затверджувати документи, обов'язкові для виконання всіма членами 

ліг (асоціацій) і/або інших об’єднань клубів, які не суперечать вимогам ФІФА, УЄФА, 

ФФУ; 

2.9 брати участь у міжнародному науковому та культурному обміні, проведенні 

міжнародних навчально-методичних заходів; 

2.10 координувати свою взаємодію та їх учасників з рекламодавцями, рекламними та 

інформаційними агентствами, теле- і радіомовними компаніями, реалізовувати права 

інтелектуальної власності та інші права, що передані ним у відповідності до чинної 

угоди з ФФУ; 

2.11 використовувати в своїй діяльності логотипи, назви, офіційну символіку та іншу 

атрибутику, візуальне зображення футболістів та офіційних осіб учасників; 

2.12 здійснювати редакційно-видавничу та поліграфічну діяльність в установленому 

законодавством порядку; 

2.13 користуватися іншими правами відповідно до Статуту та інших положень і  рішень 

ФІФА, УЄФА та ФФУ. 

 
3. Ліги (асоціації) і/або інші об’єднання футбольних клубів – члени ФФУ повинні 

виконувати такі обов’язки: 

3.1 подавати Виконавчому комітету для затвердження проекти регламентних та 

узгодження статутних документів, а також зміни та доповнення до них; 

3.2 звітувати перед Виконавчим комітетом про виконання делегованих повноважень; 

3.3 удосконалювати співробітництво та взаєморозуміння між клубами, спрямовані  на 

виключення проявів дискримінації та расизму; 

3.4 діяти лише в межах своїх статутів та делегованих повноважень; 
3.5 дотримуватися Дисциплінарних правил ФФУ та виконувати рішення органів 

здійснення футбольного правосуддя ФФУ; 

3.6 визнавати виключну компетенцію ФІФА, УЄФА та ФФУ щодо розвитку футболу, 

проведення змагань, дисциплінарної юрисдикції, а також виконувати їх Статути, 

регламенти і рішення, які приймаються їх органами, що повинно бути зафіксовано в 

статуті кожного клубу; 

3.7 визнавати, що питання організації і проведення арбітражу,  роботи спостерігачів 

арбітражу та участь у проведенні, в межах, визначених чинним законодавством допінг- 

контролю змагань з футболу є виключною компетенцією ФФУ в особі її відповідних 

комітетів; 

3.8 дотримуватися регулятивних норм щодо трансферів футболістів в межах України. 

 
4. ФФУ визначає окремі правила членства для професіональних футбольних клубів. 
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Ліги (асоціації) і/або інші об’єднання футбольних клубів – члени ФФУ повинні 

контролювати виконання покладених на клуби зобов’язань: 

4.1 знаходитися та бути зареєстрованим як юридична особа на території України і 

проводити матчі "на своєму полі" тільки на території свого розташування. ФФУ має 

право зробити виключення з цього правила, якщо діє дисциплінарне рішення, заборона 

використовувати стадіон або за форс-мажорних обставин; 

4.2 мати у своєму розпорядженні відповідну інфраструктуру для проведення матчів "на 

своєму полі" та повністю відповідати за організацію участі своїх команд в матчах на 

полі інших клубів відповідно до вимог регламентних документів; 

4.3 укладати строкові трудові договори (контракти) з футболістами, які беруть участь у 

змаганнях за футбольний клуб у відповідності до Типової форми контракту між 

професіональним футбольним клубом та футболістом-професіоналом, що 

затверджується Виконавчим комітетом ФФУ; 

4.4 жодна юридична особа і/або фізична особа, включаючи холдинги і дочірні компанії, 

не можуть володіти або керувати більш як одним клубом  (командою), який бере участь 

у змаганнях під егідою ФФУ; 

4.5  бути  єдиним володарем емблеми  та  іншої  символіки  і назви клубу.  Крім того, 

символіка клубу не повинна змінюватися для рекламних або пропагандистських цілей; 

4.6 не укладати ніяких контрактів з телевізійними компаніями, спонсорами, іншими 

комерційними партнерами, якщо умови співпраці з ними передбачають положення, які 

можуть обмежувати клуб в його свободі приймати рішення або впливати на 

управлінську діяльність клубу; 

4.7 виконувати вимоги УЄФА та ФФУ щодо атестації професіональних футбольних 

клубів, визнавати виключну компетенцію ФФУ у цьому питанні. Процедура атестації, а 

також перелік критеріїв, яким повинні відповідати клуби, визначені відповідними 

регламентами  з  атестації  футбольних  клубів,  затверджених  Виконавчим  комітетом 

ФФУ та акредитованими УЄФА. 

 
Стаття 11. Припинення членства, виключення члена ФФУ 

 
1. Член може припинити своє членство в ФФУ в  кінці фінансового року за умови, що 

він надіслав Адміністрації ФФУ рекомендованим листом письмове повідомлення про 

свій намір принаймні за шість місяців до дати виходу із ФФУ. 

 
2. У разі ліквідації юридичної особи – члена ФФУ його членство в ФФУ одразу 

припиняється Виконкомом ФФУ. 

 
3. Конгрес може виключити члена із ФФУ за умови: 

3.1 невиконання своїх зобов’язань перед ФФУ, передбачених цим Статутом та іншими 

регламентними і нормативними документами ФФУ, в тому числі зобов’язань 

регіональної федерації футболу; 

3.2 порушення цього Статуту, а також Статутів і/або положень, рішень ФІФА, УЄФА, 

ФФУ, прийнятих відповідно до них; 

3.3 втрати статусу особи, що представляє футбол на відповідній території/галузі, або 

втрати делегованих повноважень; 

3.4 позбавлення статусу регіональної федерації футболу у випадках, передбачених цим 

Статутом. 

 
4. Член ФФУ зобов'язаний виконати всі свої фінансові обов'язки перед ФФУ до 

припинення, розпуску (ліквідації) або завершення свого членства. 

 
5. Рішення про виключення члена ФФУ приймає Конгрес ФФУ. Рішення про 
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виключення члена ФФУ приймається щонайменше 3/4 голосів делегатів Конгресу, 

присутніх на засіданні Конгресу. 

 

Стаття 12. Тимчасове припинення (призупинення) членства в ФФУ 

 
1. Якщо член ФФУ припустився порушення Статутів і/або положень, рішень ФІФА, 

УЄФА, ФФУ, прийнятих  відповідно до них, або не виконує інші обов’язки члена 

ФФУ, передбачені цим Статутом, Виконавчий комітет має право тимчасово припинити 

(призупинити) членство цього члена. За тимчасове припинення (призупинення) 

членства мають проголосувати щонайменше 2/3 членів Виконкому, і це рішення 

набуває чинності відразу після його прийняття. З моменту призупинення членства така 

особа позбавляється всіх прав члена ФФУ, за виключенням права бути присутнім на 

Конгресі ФФУ, на якому розглядатиметься питання про його виключення із ФФУ, та 

висловлення своєї думки під час розгляду цього питання, проте продовжує виконувати 

всі обов’язки постійного чи асоційованого члена ФФУ до остаточного вирішення 

питання про його членство у ФФУ. Всі провадження, відкриті органами здійснення 

футбольного правосуддя ФФУ стосовно особи, членство якої у ФФУ призупинено, 

мають бути завершені до проведення Конгресу, на якому розглядатиметься питання про 

його членство у ФФУ. 

 
2. Питання тимчасового припинення (призупинення) членства передається на розгляд 

Конгресу, який приймає рішення про виключення члена, скасування або продовження 

тимчасового припинення (призупинення) його членства. Якщо Конгрес не розглядає це 

питання, тимчасове припинення (призупинення) членства скасовується. 

 
 

ІV. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ І ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО 

 

Стаття 13. Почесний президент та почесне членство 

 

1. За пропозицією Виконавчого комітету або Президента Конгрес ФФУ може надати 

статус Почесного президента або надати Почесне членство особі за її видатні заслуги 

перед українським і/або європейським футболом. 

 
2.   Почесні президенти і/або Почесні члени можуть відвідувати засідання Конгресу та 

Виконавчого комітету, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу. 
 
 

V. УПРАВЛІННЯ ФФУ 

 
Стаття 14. Органи управління ФФУ (керівні органи) 

 
1.   Органами управління ФФУ (керівними органами) є: 

1.1. Конгрес; 

1.2. Президент; 
1.3. Виконавчий комітет; 

1.4. Президія. 

 
2.   Органами, за допомогою яких ФФУ здійснює свою діяльність, є: 

2.1 органи здійснення футбольного правосуддя: Контрольно-дисциплінарний комітет, 

Апеляційний комітет; 

2.2 постійні комітети ФФУ; 
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2.3 органи здійснення аудиту та перевірки фінансової діяльності ФФУ: Аудиторський 

орган та внутрішні аудитори; 

2.4 Адміністрація; 

2.5 інші органи,  визначені  цим  Статутом,  які  мають  компетенцію  застосовувати 

дисциплінарні санкції, розглядати спори або виконувати інші функції. 

 
3. Особа, якій на дату проведення виборів виповнилось 72 і більше років, не має права 

бути обраною, переобраною на посаду у виборні органи, зазначені в частинах 1 та 2 цієї 

статті, а в разі виповнення особі 72-х років під час перебування на виборній посаді – 

повноваження такої особи припиняються в цей день. 

 

4. У випадку виникнення вакансії серед виборних посадових осіб та членів виборних 

органів управління з будь-якої причини, відповідний орган управління ФФУ може 

обрати заміну до закінчення строку повноважень особи, що вибула. 
 

5. Обмеження щодо віку,  встановлені у частині 3 цієї статті,  не поширюються на 

голову, заступників голови та інших членів комітету етики і чесної гри. 

 
6. Офіційні особи ФФУ повинні у своїй діяльності дотримуватися Кодексу етики і 

чесної гри, який затверджує Виконавчий комітет ФФУ, а також Етичного, Морального 

кодексів та Кодексу поведінки ФІФА. 

 
7. Органи управління ФФУ та їх члени повинні бути незалежними один від одного. 

Члени органів управління не можуть брати участь у розгляді будь-яких питань, що 

стосуються  їх  самих  і/або  асоціації,  регіональної  федерації футболу,  клубу,  з  яким  

вони пов’язані, а також у будь-якому випадку, де є або може виникнути конфлікт 

інтересів. 

 
8. Органи  управління ФФУ звітують про свою діяльність перед членами ФФУ на 

Конгресі ФФУ. 

 

Стаття  15. Порядок  оскарження  рішень,  дій,  бездіяльності  органів  управління 

ФФУ та розгляду скарг 

 
1. Члени ФФУ, їх офіційні особи та інші працівники, повинні вживати всіх необхідних 

заходів, щодо врегулювання виникаючих між ними конфліктних ситуацій, керуючись 

законодавством, положеннями Статуту, регламентними документами ФФУ. 

 
2. Члени ФФУ мають право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність органів управління 

в порядку, визначеному Процедурним регламентом чи Дисциплінарними правилами 

ФФУ. Якщо цими документами не визначений порядок оскарження певних дій або 

бездіяльності, скарги на рішення, дії, бездіяльність керівних органів розглядаються 

Конгресом ФФУ, а в період між Конгресами Виконавчим комітетом ФФУ. 

 
3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Конгресу здійснюється шляхом подання 

відповідної скарги/заяви у відповідності до діючого законодавства України. 

 
Стаття 16. Конгрес. Загальні повноваження, повноваження щодо прийняття 

рішень 

 
1. Вищим органом управління ФФУ є Конгрес. 

 
2. Порядок ведення Конгресу та інших зборів/засідань органів управління ФФУ 



21  

визначається Процедурним регламентом ФФУ, що затверджується Конгресом. 

 
Стаття 17. Зміни до Статуту та Процедурного регламенту 

 
1. Конгрес приймає рішення щодо внесення змін до Статуту та Процедурного 

регламенту. 

 
2.  Будь-які пропозиції щодо внесення змін до Статуту подаються членом ФФУ або 

Виконавчим комітетом до Адміністрації не пізніше ніж за тридцять днів до встановленої 

дати проведення Конгресу у письмовому вигляді із стислим поясненням їх змісту. 

Пропозиція члена ФФУ набуває чинності, якщо її письмово підтримують принаймні три 

інші члени ФФУ. 

 
3. Пропозиція про внесення змін до Статуту приймається, якщо за неї подано не менше 

ніж 3/4 голосів делегатів Конгресу, присутніх на засіданні Конгресу. 

 
4. Будь-яка пропозиція щодо внесення змін до Процедурного регламенту подається 

членом ФФУ або Виконавчим комітетом до Адміністрації ФФУ не пізніше ніж за 

тридцять  днів  до  встановленої  дати  проведення  Конгресу  у  письмовому вигляді  із 

стислим поясненням їх змісту. 

 
5. Пропозиція щодо внесення змін до Процедурного регламенту приймається, якщо за 

неї подано більше ніж половину голосів делегатів Конгресу, присутніх на засіданні 

Конгресу. 

 
Стаття 18. Черговий Конгрес. Повноваження, повідомлення, порядок денний 

 
1. Черговий Конгрес проводиться щороку, як правило, перед Конгресами УЄФА та 

ФІФА, якщо такі проводяться. 

 

2. Питаннями, що належать до компетенції чергового Конгресу, є: 

2.2 обрання осіб, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія); 

2.3 обрання секретаря Конгресу та трьох делегатів для ведення і перевірки протоколу 

Конгресу; 

2.4 розгляд та затвердження звіту Президента, Виконавчого комітету та Адміністрації; 

2.5 розгляд та затвердження висновку Аудиторського органу, річного фінансового звіту; 

2.6 обрання та припинення повноважень Президента ФФУ; 

2.7 обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень перших віце- 

президентів та віце-президентів ФФУ; 

2.8 обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень членів Виконавчого 

комітету; 

2.9 обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень голови, заступника 

голови та членів Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів; 

2.10 обрання, припинення та тимчасове припинення повноважень Аудиторського 

органу; 

2.11 внесення змін до Статуту та Процедурного регламенту; 

2.12 прийняття рішень щодо реорганізації або ліквідації ФФУ; 
2.13 розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них; 

2.14 розгляд заяв та прийняття рішень щодо надання членства, прийняття рішень про 

скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) членства, або 

виключення членів зі складу ФФУ; 

2.15 прийняття рішень щодо обрання, припинення та тимчасового припинення 
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повноважень члена Виконавчого комітету або члена іншого органу ФФУ; 

2.16 надання статусу Почесного президента та Почесного члена; 

2.17 реалізація права власності ФФУ та делегування таких функцій іншим органам 

управління ФФУ, юридичним особам, відокремленим підрозділам або іншим 

юридичним особам, утвореним ФФУ; 

2.18 інші повноваження, що визначені законодавством, Статутом та документами ФІФА 

і УЄФА. 

 
3. Повідомлення про черговий Конгрес надсилається Адміністрацією членам ФФУ у 

письмовій формі щонайменше за три місяці до дати його скликання. Офіційне 

запрошення на Конгрес направляється не пізніше двох тижнів до дати, на яку 

призначено засідання, разом з запропонованим порядком денним, підготовленим 

Виконавчим комітетом. 

 
4. Член ФФУ, який бажає включити питання до порядку денного Чергового Конгресу, 

повинен подати пропозиції у письмовій формі до Адміністрації щонайменше за сорок 

п’ять днів до дати скликання Конгресу. Така пропозиція має бути чітко сформульована 

та містити причини її подання. 

 
5. Не пізніше ніж за чотири тижні до дати проведення чергового Конгресу члени ФФУ 

направляють Адміністрації ФФУ витяг або протокол засідання відповідного органу 

управління про обрання делегатів згідно з визначеними Статутом нормами 

представництва на Конгресі та висунуті кандидатури на обрання Президента ФФУ, інші 

виборні посади до органів ФФУ, якщо такі висуваються. Не можуть бути обрані 

делегатами Конгресу футбольні арбітри будь-якого рівня, представники будь-яких 

органів здійснення футбольного правосуддя, голова, заступник голови та члени Палати  

з  вирішення  спорів  ФФУ. 

 
6.  Кожен постійний член ФФУ має право бути представленим на Конгресі трьома 

делегатами, а асоційований член ФФУ – одним делегатом. 

 

7. Засідання Конгресу має кворум, якщо на ньому присутні не менш ніж 2/3 від 

загальної кількості обраних делегатів. 

 
8. Порядок денний Конгресу може бути змінений самим Конгресом, як  вищим органом 

управління ФФУ, у разі, якщо така пропозиція отримає щонайменше 3/4 голосів 

присутніх делегатів Конгресу. 

 
9. Рішення про припинення діяльності ФФУ (саморозпуск або реорганізацію) 

приймається Конгресом у разі, якщо така пропозиція отримає щонайменше 3/4 голосів 

від загальної кількості обраних делегатів Конгресу ФФУ. 

 
Стаття 19. Позачерговий Конгрес. Повноваження, повідомлення, порядок денний 

 
1. Виконавчий комітет, за пропозицією щонайменше 3/4 від загальної кількості членів 

ФФУ, скликає позачерговий Конгрес у будь-який час. 

 
2. Виконавчий комітет зобов’язаний скликати позачерговий Конгрес, якщо не менш ніж 

3/4 від загальної кількості членів ФФУ в особі їх органів управління, надали письмові 

рішення (протоколи або витяги з них) з вказаною пропозицією. Якщо така вимога 

членів ФФУ про скликання позачергового Конгресу не виконана, ці члени мають право 

самі скликати позачерговий Конгрес. 
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3. Пропозиція про проведення позачергового Конгресу обов’язково повинна містити 

питання його порядку денного. 

 
4. Позачерговий Конгрес повинен проводитися не пізніше ніж за шістдесят днів з дати 

отримання Адміністрацією ФФУ належним чином оформлених пропозицій, визначених 

в частинах 2 та 3 цієї статті. 

 
5. Порядок денний позачергового Конгресу затверджується Виконавчим комітетом не 

пізніше десяти днів від дати отримання пропозиції про проведення позачергового 

Конгресу. Виконавчий  комітет  може  включити  до  порядку  денного  питання,  які 

входять до компетенції чергового Конгресу. 

 
6. Адміністрація направляє членам ФФУ письмове повідомлення про скликання 

позачергового Конгресу, не пізніше ніж за п’ятдесят днів до встановленої дати його 

проведення. 

 
7. Члени ФФУ направляють до Адміністрації повідомлення про дату, час і місце 

проведення засідання свого вищого органу управління по обранню делегатів на 

позачерговий Конгрес не пізніше ніж за сорок п’ять днів до встановленої дати його 

проведення. 

 
8. Члени ФФУ направляють до Адміністрації чином витяг або протокол засідання 

відповідного органу управління про  обрання делегатів на позачерговий Конгрес та їх 

анкетні дані, щонайменше за тридцять днів до встановленої дати проведення Конгресу. 

Не можуть бути обрані делегатами позачергового Конгресу футбольні арбітри будь-

якого рівня, представники будь-яких органів здійснення футбольного правосуддя, 

голова, заступник голови та члени Палати з вирішення спорів  ФФУ. 

 
9. Адміністрація повинна направити членам ФФУ порядок денний позачергового 

Конгресу та офіційне запрошення на Конгрес щонайменше за чотирнадцять днів до 

встановленої дати його проведення. 

 
10. У випадку, коли позачерговий Конгрес не скликається Виконавчим комітетом у 

строки, вказані в частині 4 цієї статті, члени ФФУ, які вимагали  його проведення, 

можуть звернутися за юридичною допомогою до УЄФА та ФІФА. 

 
11. Позачерговий   Конгрес  має право розглядати будь-які  питання, що віднесені до 

компетенції Чергового Конгресу. Порядок  денний  позачергового Конгресу може  бути 

змінений у разі, якщо така пропозиція отримає щонайменше 3/4 голосів делегатів, 

присутніх на засіданні позачергового Конгресу. 

 
Стаття 20. Головуючий Конгресу 

 
1. Головуючим Конгресу є Президент або, за його відсутності, перший віце- президент, 

визначений Президентом. Якщо перші віце-президенти також відсутні, на Конгресі 

головує віце-президент, який найдовше обіймає цю посаду. Якщо жоден з віце-

президентів не присутній, Конгрес обирає головуючого з числа членів Виконавчого 

комітету. 

 
2. За рівного розподілу голосів головуючий Конгресу має вирішальний голос. 
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Стаття 21. Протокол Конгресу 

 
1. На засіданні Конгресу ведеться офіційний протокол. 

 
2. Протокол повинен бути підготовлений і надісланий членам ФФУ протягом 30 днів 

від дати Конгресу. Секретар Конгресу відповідає за ведення протоколу Конгресу. 

 
3. Рішення Конгресу може оформлюватися витягом з протоколу, який направляється 

членам ФФУ протягом п’ятнадцяти днів після закінчення роботи Конгресу. 

 
4. Протокол Конгресу або витяги з протоколу Конгресу підписуються головуючим 

Конгресу та секретарем Конгресу. 

 
Стаття 22. Право голосу на Конгресі 

 
1. Кожен з делегатів Конгресу має один голос на Конгресі. Члени ФФУ, членство яких 

тимчасово припинено (призупинено), не мають права голосу на Конгресі та не 

враховуються в загальній кількості чи кількості присутніх на Конгресі членів ФФУ для 

підрахунку голосів з тих чи інших питань. 

 
2. Голосування за дорученням не дозволяється. 

 
3. Голосування з усіх питань порядку денного Конгресу є відкритим за умови, якщо 

не буде прийняте рішення про таємне голосування, за яке має бути подано щонайменше 

3/4 голосів делегатів, присутніх на Конгресі. 

 
4. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів, окрім  

виключень, визначених даним Статутом. Утримання від голосування не враховуються. 

До введення в дію електронного голосування та підрахунку голосів спеціальними 

технічними засобами в автоматичному режимі, підрахунок голосів на Конгресі 

здійснюється лічильною комісією, що обирається Конгресом. 

 
5. Члени ФФУ, членство яких тимчасово припинено (призупинено), не мають права 

голосу. 

 
Стаття 23. Вибори 

 
1. Президент обирається з числа осіб, що є делегатами Конгресу, висунутих 

кандидатами на посаду Президента ФФУ постійними членами ФФУ. У разі наявності 

більше ніж двох кандидатур, Президент вважається обраним у першому турі, якщо за 

його кандидатуру подано більше ніж половину голосів делегатів Конгресу, присутніх на 

засіданні Конгресу. У випадку, якщо за жодну з кандидатур не було подано більше ніж 

половину голосів делегатів Конгресу, присутніх на засіданні Конгресу, проводиться 

другий тур голосування. Дві   кандидатури,   що   набрали   найбільшу  кількість   

голосів   у  першому  турі, виносяться на другий тур голосування. Президент 

вважається обраним у другому турі, якщо за його кандидатуру подано просту більшість 

голосів делегатів Конгресу, присутніх на засіданні Конгресу. 

 
2. Обрання членів Виконавчого комітету, перших віце-президентів, віце-президентів, 

членів Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів, а також Аудиторського 

органу проводиться простою більшістю голосів. Особа вважається обраною на 

вищезазначені посади, якщо за її кандидатуру подана  проста  більшість  голосів  
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делегатів Конгресу, присутніх на засіданні Конгресу. 

 

3. Кількість членів Виконавчого комітету, перших віце-президентів та віце-президентів 

затверджується Конгресом за пропозицією Президента до початку їх виборів простою 

більшістю голосів делегатів Конгресу, присутніх на засіданні Конгресу. 

 
Стаття 24. Набуття чинності рішень Конгресу 

 
1. Рішення Конгресу набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не передбачено 

іншого. 

 
2. Рішення Конгресу є обов’язковими для всіх суб’єктів футболу. 

 
Стаття 25. Виконавчий комітет 

 
1. Виконавчий комітет складається із Президента, перших віце-президентів, віце- 

президентів ФФУ за посадою та членів Виконавчого комітету, які обираються 

Конгресом за поданням Президента. До складу Виконавчого комітету має бути обрана 

принаймні одна жінка. Строк повноважень Виконавчого комітету становить п’ять років. 

Повноваження будь-якого члена Виконавчого комітету можуть бути припинені 

Конгресом в будь-який час. У випадку виникнення вакансії серед членів Виконавчого 

комітету з будь-якої причини, Конгрес за поданням Президента може обрати члена 

Виконавчого комітету на строк до закінчення повноважень Виконавчого комітету або 

змінити кількість членів Виконавчого комітету. 

 
2.  Кожен член Виконавчого комітету повинен обіймати посаду в структурі ФФУ або 

члена ФФУ. Якщо ця умова перестає виконуватися протягом строку його перебування   

на посаді члена Виконавчого комітету, це є підставою для припинення його 

повноважень члена Виконавчого комітету в установленому Статутом порядку. 

 
Стаття 26. Повноваження Виконавчого комітету 

 
1. Виконавчий комітет підзвітний та підконтрольний Конгресу. Виконавчий комітет має 

повноваження із прийняття рішень з усіх питань, які не належать до компетенції 

Конгресу чи іншого органу ФФУ. 

 
2. Виконавчий комітет має такі повноваження та обов’язки: 

2.1 призначення  та  звільнення  з  посади  Генерального  секретаря  за  пропозицією 

Президента; 

2.2 затвердження щорічного кошторису ФФУ; 

2.3 контроль за діяльністю Президії та Адміністрації; 

2.4 затвердження Регламентів усіх змагань, що проводяться під егідою ФФУ та змін до 

них; 

2.5 затвердження розмірів, порядку та строків сплати вступних, річних, заявкових та 

інших обов’язкових внесків членів ФФУ, внесків клубів (команд), пов’язаних з 

організацією та проведенням змагань під егідою ФФУ; 

2.6 затвердження зразків нагородної, заохочувальної, пам’ятної символіки та 

атрибутики, печаток та штампів, почесних відзнак ФФУ; 

2.7 скликання чергового або позачергового Конгресів ФФУ, в тому числі з власної 

ініціативи, визначення дати, місця їх проведення, порядку денного; 

2.8 підготовка та подання письмового звіту про діяльність ФФУ на розгляд і 

затвердження Черговому Конгресу; 

2.9 внесення пропозицій Конгресу щодо кандидатур на обрання членами органів 
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здійснення футбольного правосуддя; 

2.10 затвердження інструкцій, положень, правил та Регламентів, обов’язкових для всіх 

суб’єктів футболу; 
2.11 визначення кількості, обрання та припинення повноважень членів Палати з 

вирішення спорів, затвердження списку осіб – кандидатів на посади голови та 

заступника голови Палати з вирішення спорів, затвердження її Регламенту; 

2.12 обрання та припинення повноважень голів, заступників голів та членів постійних 

комітетів; 

2.13  вибори  внутрішніх  аудиторів  та  внесення  пропозицій  Конгресу  щодо  вибору 

Аудиторського органу; 

2.14 призупинення повноважень членів Виконавчого комітету; 

2.15 призупинення повноважень перших віце-президентів, віце-президентів та інших 

виборних посадових осіб, відкликання членів комітетів і призначення тимчасово 

виконуючих обов’язки; 

2.16 затвердження Модельного статуту регіональної федерації футболу, що є членом 

ФФУ, та Регламенту про надання статусу регіональної федерації футболу; 

2.17 надання та позбавлення статусу регіональної федерації футболу; 

2.18 надання статусу тимчасового асоційованого члена ФФУ з подальшим винесенням 

питання членства такої особи у ФФУ на найближчий Конгрес ФФУ; 

2.19 погодження призначення головних тренерів національних збірних команд з футболу 

за поданням відповідного комітету ФФУ; 

2.20 здійснення інших повноважень, що передбачені цим Статутом. 

 
3. Виконавчий комітет може доручати підготовку та впровадження його рішень або 

контроль за їх виконанням своїм окремим членам, Генеральному секретарю, головам 

постійних комітетів. 

 

Стаття 27. Частота проведення засідань Виконавчого комітету, кворум 

 
1. Як правило, Виконавчий  комітет збирається раз на три  місяці. Засідання 

скликаються Президентом, або за його дорученням одним з перших віце-президентів. 

На вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Президент повинен скликати засідання 

Виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати цієї вимоги. Президент може 

запросити на засідання Виконавчого комітету третіх осіб для виконання ними 

консультативних функцій. 

 
2. Засідання Виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутні щонайменше 

2/3 його членів та обов’язково Президент ФФУ або один з перших віце-президентів, 

якому Президентом надане відповідне письмове доручення. 

 
3. Член Виконавчого комітету або Президент не можуть брати участі у розгляді будь- 

якого питання, що стосується члена ФФУ і/або клубу, що приєднався до члена ФФУ, з 

якими вони пов’язані спільними інтересами, або у випадку будь-якого конфлікту 

інтересів. 

 
Стаття 28. Прийняття рішень, голосування, протокол 

 
1. Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю 

голосів членів Виконавчого комітету, присутніх на засіданні. За рівної кількості голосів 

під час голосування вирішальний голос має головуючий. Виконавчий комітет приймає 

рішення щодо процедури голосування. Член Виконавчого комітету може голосувати на 

його засіданні тільки особисто, не дозволяється голосування за дорученням. 
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2.  Рішення  Виконавчого  комітету набуває  чинності  відразу після  прийняття,  якщо 

Виконавчий комітет не прийме інше рішення. 

 
3. На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний протокол. Проекти рішень 

надаються всім членам Виконавчого комітету перед засіданням, а прийняте рішення, як 

правило, в 5-денний термін, але не пізніше трьох місяців від дати проведення 

Виконкому, у письмовому вигляді надсилається членам ФФУ. 

 
4. Виконавчий комітет може проводити засідання та приймати рішення шляхом 

використання засобів зв’язку. 
 

Стаття  29.  Призупинення  повноважень  члена  Виконавчого  комітету та інших 

виборних посадових осіб, відкликання членів комітетів 

 
1. Призупинення повноважень члена Виконавчого комітету, перших віце-президентів, 

віце-президентів та інших виборних посадових осіб: 

1.1 Виконавчий комітет може призупинити повноваження члена Виконавчого   комітету, 

першого віце-президента, віце-президента  або   члена   іншого   виборного органу   на   

визначений   термін   або   до наступного чергового Конгресу, у випадку вчинення 

такою особою  порушення законодавства, Статуту,  Дисциплінарних  правил, Кодексу 

етики та чесної гри ФФУ, регламентних  документів ФФУ, УЄФА, ФІФА, 

невиконання нею своїх обов’язків або на підставі особистої заяви; 

1.2 рішення про призупинення повноважень члена Виконавчого комітету, першого віце-

президента, віце-президента або члена іншого виборного органу вважається прийнятим, 

якщо за нього подано більше ніж 1/2 голосів від загальної кількості членів Виконавчого 

комітету. Член Виконавчого комітету, щодо якого приймається рішення, не має права 

брати участь у голосуванні з цього питання. У випадку призупинення повноважень 

першого віце-президента, віце-президента або члена іншого виборного органу (за 

виключенням члена Виконавчого комітету), Виконавчий комітет за поданням 

Президента може призначити тимчасово виконуючого обов’язки особи, повноваження 

якої призупинені. 

 
2. Відкликання членів комітетів ФФУ: 

2.1 Виконавчий  комітет  може  відкликати  члена  будь-якого  постійного  комітету  з 

посади та замінити його іншою особою на період, що залишився до кінця терміну 

перебування на посаді, у випадку вчинення порушень, визначних в частині 1 цієї статті, 

або на підставі особистої заяви; 

2.2 рішення про відкликання члена будь-якого постійного комітету з посади та заміну 

його іншою особою на період, що залишився до кінця терміну перебування на посаді, 

вважається прийнятим, якщо за нього подано просту більшістю голосів членів 

Виконавчого комітету, присутніх на засіданні. 
 
 

VІ. ПРЕЗИДЕНТ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ, ПРЕЗИДІЯ 

 
Стаття 30. Президент ФФУ. Права та обов’язки 

 
1. Президентом ФФУ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином 

України, делегатом Конгресу, та відповідає віковим обмеженням, встановленим цим 

Статутом. 

 
2. Кандидатура на обрання Президентом ФФУ пропонується будь-яким постійним 

членом ФФУ та повинна мати мінімальну підтримку з боку щонайменше  1/3 постійних 
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членів ФФУ. Пропозиція про кандидатуру Президента надсилається до  Адміністрації 

ФФУ не пізніше ніж за 4 тижні до дати відкриття чергового звітно-виборного Конгресу. 

Прізвища всіх кандидатів обов'язково надсилаються Адміністрацією ФФУ членам ФФУ 

не пізніше, ніж за 3 тижні до початку чергового звітно-виборного Конгресу. 

 
3. Кандидат на обрання Президентом ФФУ не пізніше ніж за 3 тижні до початку 

чергового звітно-виборного Конгресу надає до Адміністрації ФФУ письмову заяву, в 

якій він дає (не дає) свою згоду на участь у виборах Президента ФФУ. Кандидат, що не 

надав заяву вважається таким, що зняв свою кандидатуру. 

 

4. У випадку, коли не було висунуто жодної кандидатури з мінімальним рівнем 

підтримки, або коли кандидат/кандидати на посаду Президента до Конгресу або 

безпосередньо на Конгресі знімають свої кандидатури і не залишається жодного 

кандидата, повноваження чинного Президента продовжуються до моменту обрання 

Президента майбутнім Конгресом в порядку, передбаченому цим Статутом. 

 
5. Президент обирається Конгресом ФФУ строком на п’ять років і може переобиратися 

на нові строки. Президент є вищою посадовою особою, яка очолює та представляє 

ФФУ. Президент підзвітний тільки Конгресу ФФУ. 

 
6.  Президент ФФУ має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме: 

6.1 здійснює загальний нагляд за Адміністрацією, включаючи Генерального секретаря 

та його заступника, директорів, особливо в питаннях дотримання законодавства, 

Статуту,  положень  і  розпоряджень,  та  виконання  рішень  Конгресу та  Виконавчого 

комітету ФФУ;  забезпечує незалежність ФФУ, прав і свобод її членів; 

6.2 без довіреності представляє ФФУ в ФІФА та УЄФА, вищих державних органах 

України   та   інших   країн,   державних та недержавних установах, громадських 

організаціях та перед третіми особами; 

6.3 з урахуванням пропозицій членів ФФУ, пропонує Конгресу на обрання кандидатури 

перших віце-президентів, віце-президентів, кандидатури до складу Виконавчого 

комітету; 

6.4   надає   Виконавчому   комітету   пропозиції   щодо   призначення   або   звільнення 

Генерального секретаря; 

6.5. головує на засіданнях Конгресу, Виконавчого комітету або постійного комітету, в 

якому він обраний головою; 

6.6 має право першого підпису фінансових та інших документів ФФУ; 

6.7 здійснює загальний контроль за надходженнями та витратами ФФУ; 

6.8 укладає від імені ФФУ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою 

рахунки в банківських установах; 

6.9 видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для 

підпорядкованих йому органів ФФУ; 

6.10 розподіляє обов’язки між першими віце-президентами, віце-президентами та 

іншими співробітниками ФФУ; 

6.11 підписує протокол Конгресу ФФУ, якщо є головуючим Конгресу; 

6.12 нагороджує від імені ФФУ осіб за видатні заслуги перед вітчизняним футболом. 

6.13 представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футболістів і тренерів та 

інших фахівців з футболу, членів ФФУ до державних або відомчих нагород та почесних 

звань, а також представників Адміністрації ФФУ за згодою первинної профспілкової 

організації ФФУ; 

6.14 має вирішальний голос у разі однакового розподілу голосів «за» і «проти» при 

проведенні голосування на засіданнях Конгресу, Виконавчого комітету або постійного 

комітету, в якому він обраний головою; 

6.15 вносить пропозицію про кількість членів Виконавчого комітету, перших віце-
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президентів та віце-президентів на затвердження Конгресом; 

6.16 вносить подання з кандидатурами членів Виконавчого комітету, перших віце-

президентів та віце-президентів на їх обрання Конгресом; 

6.17 має право внести подання на розгляд Виконавчого комітету про призупинення 

повноважень членів Виконавчого комітету, перших віце-президентів, віце-президентів 

та інших виборних посадових осіб, про відкликання членів комітетів; 

6.18 призначає штатних та позаштатних радників Президента, створює консультативно-

дорадчі органи ФФУ на громадських засадах; 

6.19 здійснює інші повноваження, що передбачені цим Статутом. 

 
7. За відсутності Президента його повноваження і обов'язки покладаються  ним на 

одного з перших віце-президентів або одного з віце-президентів відповідним 

розпорядженням, або згідно з визначеними посадовими обов’язками. 

 

8. Якщо Президент припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, 

його функції виконує перший віце-президент, визначений Виконавчим комітетом, 

протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до наступного Конгресу. 

 
Стаття 31. Віце-президенти. Повноваження та обов'язки 

 
1. Перші віце-президенти та віце-президенти  обираються та відкликаються Конгресом 

за поданням Президента. 

 
2. Перші віце-президенти і віце-президенти беруть участь в управлінні ФФУ згідно з 

розподілом обов’язків між ними, затвердженими Президентом ФФУ, та відповідно до 

його доручень. 

 
Стаття 32. Президія ФФУ. Склад, повноваження та прийняття рішень 

 
1. Президія ФФУ створюється за поданням Президента ФФУ і є постійно діючим 

органом, що здійснює загальне управління справами ФФУ. Президія має такі 

повноваження та обов’язки: 

1.1 загальне управління справами ФФУ, її відокремленими підрозділами і  

заснованими  ФФУ юридичними особами та здійснення контролю за їх діяльністю; 

1.2 визначення організаційної структури ФФУ; 

1.3 управління і розпорядження належними ФФУ коштами і майном, включаючи права 

інтелектуальної власності ФФУ; 

1.4 визначення умов праці, в тому числі її оплати, для осіб, що входять до органів, за 

допомогою яких ФФУ здійснює свою діяльність, крім Адміністрації; 

1.5 прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів та затвердження 

положень, інших документів, на підставі яких здійснюється їх діяльність; 

1.6 вирішення питань про заснування, участь чи членство в інших юридичних особах; 
1.7 призначення на посади та звільнення з посад керівників відокремлених підрозділів 

ФФУ, затвердження їх кошторисів; 

1.8 обрання реєстраційної комісії для встановлення повноважень делегатів та кворуму 

Конгресу; 

1.9 прийняття рішень про укладення договорів про використання комерційних та 

телевізійних  прав  ФФУ  при  проведенні  змагань  та  інших  договорів  про  право 

використання майнових прав інтелектуальної власності, у тому числі, однак не 

обмежуючись цим – на об’єкти суміжних прав, на трансляцію змагань чи записів 

змагань, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії; 

1.10 здійснення інших повноважень, що передбачені цим Статутом. 
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2.  Порядок роботи Президії визначається положеннями цієї статті та Процедурним 

регламентом ФФУ. 

 
3. До Президії входять Президент і запропоновані ним особи з числа перших віце-

президентів та віце-президентів, а також Генеральний секретар і керівник фінансового 

підрозділу ФФУ за посадою. Члени Президії ФФУ затверджуються Виконавчим 

комітетом та здійснюють свої повноваження до їх припинення Виконавчим комітетом за 

поданням Президента або до закінчення строку повноважень Виконавчого комітету. 

 
4. Головує на засіданнях Президії Президент ФФУ, а за його відсутності – визначений 

ним член Президії. 

 
5. Порядок денний, дату, час та місце засідання Президії ФФУ визначається 

Президентом ФФУ. Кожний член Президії має право внести на її розгляд питання, що 

потребує оперативного вирішення. 

 
6. Президія може призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші групи 

фахівців, відряджати їх для виконання завдань (доручень) в райони, міста, області 

України або за кордон. 

 
7. Рішення Президії є обов’язковим для всіх членів ФФУ і набуває чинності з моменту 

прийняття, якщо не передбачене інше. 

 
8. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів її членів. При рівній 

кількості голосів у ході голосування вирішальний голос має головуючий. Президія 

може проводити засідання та приймати рішення шляхом використання засобів зв’язку. 

Рішення Президії, в тому числі прийняті з використанням засобів зв’язку, 

оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні. Витяги з 

протоколів засідання Президії підписуються головуючим на відповідному засіданні 

Президії або Генеральним секретарем. 

 
9. Засідання Президії має кворум та вважається повноважним у разі присутності на 

його засіданнях абсолютної більшості членів Президії. 

 

VІІ.  ГЕНЕРАЛЬНИЙ  СЕКРЕТАР.  АДМІНІСТРАЦІЯ  ФФУ.  ВІДОКРЕМЛЕНІ 

ПІДРОЗДІЛИ ФФУ 

 
Стаття 33. Генеральний секретар. Повноваження та обов’язки 

 
1. Генеральний секретар є головною посадовою особою Адміністрації та відповідає 

за організацію, управління та спрямування її діяльності. 

 
2. Генеральний секретар призначається на посаду або звільняється з неї Виконавчим 

комітетом за пропозицією Президента. На час виконання обов’язків з ним укладається 

строковий трудовий договір, у порядку визначеному законодавством. 

 
3. Генеральний секретар повинен мати вищу освіту, досвід роботи у футболі та вільно 

володіти англійською мовою. 

 
4. Генеральний секретар має сукупність наступних прав та обов’язків: 

4.1 прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників Адміністрації, 

контроль та організація діяльності Адміністрації, укладення колективного договору від 

імені ФФУ як роботодавця; 
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4.2 формування пропозицій щодо організаційної структури Адміністрації; 
4.3 затвердження штатного розпису структурних підрозділів ФФУ; 
4.4 підготовка та складання щорічного календаря спортивно-масових заходів ФФУ; 

4.5 підготовка та складання міжнародного календаря матчів ФФУ; 

4.6 підготовка матеріалів та документів на засідання Виконавчого комітету та 

Конгресів; 

4.7 контроль за проведенням засідань постійних комітетів та експертних груп; 

4.8 контроль за виконанням рішень органів управління ФФУ; 

4.9 підготовка та подання на затвердження Виконавчому комітету річного 

фінансового кошторису; 

4.10  підготовка  письмового  проекту  звіту  Виконавчого  комітету  та  подання  його 

Виконавчому комітету; 

4.11 підготовка письмового звіту Адміністрації та подання його Виконавчому комітету; 

4.12 управління розрахунками та належне ведення фінансового обліку ФФУ за 

узгодженням з Президентом; 

4.13 ініціювання перед Президентом та погодження з ним витрат, не передбачених 

річним фінансовим кошторисом; 

4.14 представництво ФФУ перед третіми особами без довіреності з усіх питань 

господарської діяльності та в усіх господарських правовідносинах ФФУ з третіми 

особами; 

4.15 представництво ФФУ без довіреності у вищих органах управління господарських 

товариств та інших юридичних осіб, засновником, членом, учасником чи акціонером 

яких є ФФУ; 

4.16 право першого підпису фінансових та інших документів ФФУ; 

4.17 контроль за надходженнями та витратами ФФУ; 

4.18 укладення від імені ФФУ договорів, угод та інших правочинів, видача 

довіреностей від імені ФФУ, відкриття за потребою рахунків в банківських установах; 

4.19 видання наказів, розпоряджень, інструкцій та інших документів, обов'язкових для 

підпорядкованих йому підрозділів ФФУ; 

4.20 виконання інших повноважень, визначених Президентом та/або іншим органом 

управління ФФУ. 

 
5. Генеральний секретар має бути присутнім на засіданнях Конгресу, Виконавчого 

комітету і Президії, та може бути присутнім на засіданнях постійних комітетів, а також 

експертних груп. У разі неможливості особистої присутності на зазначених заходах, 

Генеральний секретар надає Президенту пропозиції щодо участі у них іншого 

представника Адміністрації. 

 
6. Заступник Генерального секретаря та працівники Адміністрації під керівництвом 

Генерального секретаря здійснюють організацію, управління та спрямування  діяльності 

ФФУ за відповідними напрямами, визначеними у їх функціональних обов’язках, 

затверджених Генеральним секретарем. Генеральний секретар має право делегувати 

частину своїх повноважень своєму заступнику чи іншим працівникам Адміністрації, 

залишаючись при цьому повністю відповідальним за діяльність Адміністрації в цілому. 

 

Стаття 34. Адміністрація 

 
1. Адміністрація здійснює поточну роботу з виконання завдань ФФУ під 

керівництвом Генерального секретаря, а саме: 

1.1 реалізує рішення керівних органів ФФУ; 

1.2  здійснює  організаційну  підготовку  засідань  Конгресу,  Виконавчого  комітету  та 

постійних комітетів; 

1.3 забезпечує ведення протоколів засідань Конгресу, Виконавчого комітету та 
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постійних комітетів; 

1.4 веде листування та підтримує стосунки з членами ФФУ за узгодженням з 

Президентом; 

1.5 планує поточну та перспективну діяльність ФФУ та подає складені плани роботи на 

узгодження Президенту; 

1.6 веде бухгалтерський облік ФФУ та подає Президенту та Генеральному секретарю 

звітність щодо надходжень та витрат ФФУ; 

1.7 співпрацює з засобами масової інформації та громадськістю. 

 
Стаття 35. Відокремлені підрозділи та основні засади їх діяльності 

 
1. ФФУ самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може 

створювати у встановленому порядку свої відокремлені підрозділи за структурою, що 

визначається Президією ФФУ. 

 
2. ФФУ створює відокремлені підрозділи за територіальною ознакою на рівні 

областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. 

 
3. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються Статутом ФФУ та рішеннями 

органів управління ФФУ. 

 
4. Рішення про утворення відокремлених підрозділів та про припинення їх діяльності 

приймає Президія ФФУ. 

 
5. Відокремлені підрозділи ФФУ створюються без статусу юридичної особи і 

здійснюють свою діяльність відповідно до вимог законодавства. 

 
6.  Відокремлені підрозділи: 

6.1 організовують виконання рішень органів управління ФФУ на відповідній території; 

6.2 координують роботу регіональних федерацій футболу, що є членами ФФУ, на 

відповідній території; 

6.3 розробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем  відповідної 

території, проводять їх в життя; 

6.4 співпрацюють з громадськими об’єднаннями або їх відокремленими підрозділами, 

профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого 

самоврядування. 

 
7. Керівник  відокремленого  підрозділу  призначається  та  звільняється  Президією 

ФФУ. 

 
8. Керівник відокремленого підрозділу: 

8.1 без доручення діє від імені відокремленого підрозділу на відповідній території; 

8.2 робить заяви від імені відокремленого підрозділу; 

8.3 має право підпису документів відокремленого підрозділу; 

8.4 несе відповідальність перед органами управління ФФУ за свою діяльність. 

 
9. Відокремлені підрозділи ФФУ здійснюють контроль та нагляд за організацією та 

проведенням змагань у відповідності до Правил гри, вимог статутно-регламентних 

норм, директив та рішень ФФУ кожним членом ФФУ. 

 
10. Члени ФФУ зобов'язані сприяти здійсненню функцій відокремленими підрозділами 

ФФУ на місцях. 

 



33  

11. Президія ФФУ призначає керівників та, у разі потреби, інших працівників 

відокремленого підрозділу, а також приймає рішення щодо їх звільнення. 

 
12.  ФФУ у відповідності до законодавства України повідомляє  відповідний суб’єкт 

державної реєстрації про створення або припинення діяльності відокремленого 

підрозділу ФФУ. 

 
13. Порядок функціонування та повноваження відокремлених підрозділів ФФУ 

визначаються Президією ФФУ шляхом затвердження положення про кожен 

відокремлений підрозділ. 
 
 

VIII. ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ, ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ 

Стаття 36. Комітети 

1. Постійні комітети ФФУ є робочими органами з основних напрямів організації і 

розвитку футболу. Комітети створюються і діють у відповідності до Статуту ФФУ, а 

також Положень, затверджених Виконавчим комітетом. 

 
2. На основі пропозицій членів ФФУ, за поданням Президента, Виконавчий комітет 

обирає та відкликає голову, заступників голови та членів кожного постійного комітету. 

Голова, заступник голови та члени постійних комітетів здійснюють свою діяльність на 

громадських засадах, як штатні працівники ФФУ або на інших умовах, визначених 

Президією ФФУ. 

 

3. Перелік, кількісний склад, повноваження, обов’язки та функції постійних комітетів 

затверджуються Виконавчим комітетом. 
 

Стаття 37. Експертні та робочі групи 

 
1. Будь-який з органів управління ФФУ або Генеральний секретар, у разі  необхідності,  

можуть призначити експертні або робочі групи для виконання певних завдань, 

визначивши їх повноваження та обов’язки. 

 
Стаття 38. Атестація футбольних клубів 

 
1. ФФУ бере на себе зобов’язання застосовувати систему атестації футбольних клубів у 

відповідності до вимог, нормативів та стандартів, встановлених УЄФА. 

 
2. Атестацію футбольних клубів в Україні проводять наступні органи, створені 

Виконавчим комітетом: 

2.1. Комітет з атестації футбольних клубів – орган першої інстанції; 

2.2. Апеляційний комітет з атестації футбольних клубів – орган другої інстанції. 

 
3. Комітет з атестації футбольних клубів формує постійно діючий адміністративний 

підрозділ з атестації футбольних клубів – допоміжний орган Комітету. 

 
4. Повноваження, обов’язки, вимоги до складу та процедура діяльності органів з 

атестації футбольних клубів визначаються відповідними Регламентами про атестацію 

футбольних клубів, узгодженими з УЄФА і затвердженими Виконавчим комітетом 

ФФУ. 
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5. Комітет з  атестації футбольних клубів керує системою атестації футбольних клубів 

та  ухвалює  рішення  щодо  доцільності  видачі  атестату претендентові  на  участь  у 

відповідних змаганнях з футболу. 

 
6. Комітет з атестації футбольних клубів складається з голови, заступника голови та 5 

(п’яти) членів, які обираються та відкликаються Виконавчим комітетом. 

 
7. Апеляційний комітет з атестації футбольних клубів ухвалює рішення щодо апеляцій 

футбольних клубів, поданих у письмовому вигляді, і приймає остаточне та обов’язкове 

для виконання рішення, з питань видачі або відкликання атестату. 

 
8. Апеляційний комітет з атестації футбольних клубів складається з голови, заступника 

голови та 3 (трьох) членів, які обираються та відкликаються Виконавчим комітетом. 
 
 

IХ. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Стаття 39. Порядок використання коштів та іншого майна, джерела фінансування 

 
1. ФФУ є непідприємницьким товариством, забороняється   розподіл   отриманих 

доходів (прибутків) ФФУ або їх частини серед засновників (учасників), членів, 

працівників  (окрім  оплати  їхньої  праці,  нарахування  єдиного  соціального  внеску), 

членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

 
2. Право власності ФФУ реалізовує його вищий орган управління –  Конгрес, в порядку, 

передбаченому законодавством та цим Статутом. Окремі функції щодо управління 

майном покладені відповідно до цього Статуту на інші керівні органи, і визначені в їх 

повноваженнях, а також можуть передаватися іншим юридичним особам (товариствам, 

підприємствам), відокремленим підрозділам або передані іншим юридичним особам, 

утвореним ФФУ, за рішенням уповноважених Конгресом та цим Статутом органів. 

 
3.  Джерелами фінансування ФФУ є: 

3.1 річний членський внесок у розмірі, визначеному Виконавчим комітетом, що підлягає 

сплаті кожним членом ФФУ у встановлені Виконавчим комітетом строки; 

3.2 обов’язкові грошові внески членів; 

3.3 грошові надходження від державних органів на забезпечення діяльності 

національних збірних команд, фінансування державних програм розвитку футболу; 

3.4 фінансова допомога від ФІФА та УЄФА; 

3.5 грошові кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги або добровільних внесків на здійснення статутної діяльності; 

3.6 кошти від реалізації будь-яких прав, у тому числі, інтелектуальних, комерційних, 

телевізійних, а також від використання об’єктів власності та майна, що належить ФФУ; 

3.7 пасивні доходи; 
3.8 кредити; 

3.9 кошти або майно, які надходять від ведення основної діяльності ФФУ, направленої 

на досягнення мети та виконання завдань згідно Статуту, в тому числі, але не виключно, 

кошти, що надходять від здавання майна в оренду, управління,  користування; 

3.10 пожертвування від громадян, підприємств, установ та організацій; 

3.11 обов’язкові грошові внески, перераховані ФФУ згідно рішень органів здійснення 

футбольного правосуддя, Палати з вирішення спорів відповідно до положень цього 

Статуту; 

3.12 грошові внески від футбольних клубів на розвиток дитячо-юнацького футболу за 

внесення до заявкових листів футболістів-легіонерів. 
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4. Джерелами фінансування діяльності ФФУ можуть бути інші надходження, отримані 

внаслідок статутної діяльності та такі, що не суперечать  законодавству. 

 
5. Відповідно до законодавства, ФФУ може мати у власності кошти та майно, необхідні 

для здійснення своєї статутної діяльності. 

 
6. ФФУ може набувати право власності на: 

6.1 кошти та майно, передане членами ФФУ або державою у встановленому порядку; 

6.2 кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних пожертвувань; 

6.3 майно, придбане або виготовлене за рахунок власних коштів; 

6.4 майно та кошти, набуті в результаті підприємницької діяльності  ФФУ  або 

створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); 

6.5 пасивні доходи (доходи, одержані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат, 

відшкодувань, а також роялті); 

6.6 особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права 

інтелектуальної власності, набуті з підстав, встановлених діючим законодавством; 

6.7 майно, придбане за рахунок власних коштів, тимчасово наданим в користування 

(крім розпорядження), чи на інших підставах, не заборонених законом. 

 
7. Власністю ФФУ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та 

нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери, об’єкти 

права інтелектуальної власності та будь-яке майно, необхідне для матеріального 

забезпечення статутної діяльності ФФУ, не вилучене з цивільного обігу. 

 
8. Порядок використання коштів та іншого майна визначається Конгресом ФФУ, а 

також органами управління ФФУ відповідно до визначених цим Статутом/делегованих 

повноважень. 

 
9. У разі припинення ФФУ, її активи (майно та кошти) не можуть розподілятися між її 

членами, і за рішенням Конгресу передаються на статутні цілі новоствореній 

національній асоціації з футболу України, для забезпечення безперервності членства та 

участі у змаганнях ФІФА та УЄФА, а в разі  неприйняття такого рішення – 

зараховуються до державного бюджету. 

 
Стаття 40. Кошторис та фінансовий рік 

 
1. Генеральний секретар розробляє проект фінансового плану кошторису прибутків і 

витрат для кожного фінансового року, та надає його на розгляд і затвердження 

Виконавчому комітету. 

 
Стаття 41. Внутрішні аудитори 

 
1. Виконавчий комітет за пропозицією Президента обирає трьох внутрішніх аудиторів із 

різних членів ФФУ. 

 
2. Внутрішні аудитори обираються та відкликаються Виконавчим комітетом. 

 
3. Внутрішні аудитори не можуть бути членами Виконавчого комітету, органів 

здійснення футбольного правосуддя та розгляду спорів, постійних комітетів, 

Адміністрації та експертних груп. 
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4.  Внутрішні аудитори, за дорученням Президента або відповідно до рішення 

Виконавчого комітету, проводять періодичну перевірку з різних фінансових питань. 

 
5. Внутрішні аудитори звітують перед Президентом та Виконавчим комітетом у 

письмовій формі щодо кожної проведеної перевірки, а копія кожного такого звіту 

надається Адміністрації. 

 
Стаття 42. Аудиторський орган 

 
1. Аудиторський орган є аудиторською фірмою, яка є незалежною від ФФУ. 

 
2. Аудиторський орган обирається та відкликається  Конгресом. Пропозиції щодо 

визначення Аудиторського органу надаються Конгресу Виконавчим комітетом. 

 
3. Аудиторський орган проводить перевірку даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності ФФУ з метою висловлення незалежної думки про її достовірність 

в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, стандартів 

бухгалтерського обліку, а також вимог статутно-регламентних норм ФІФА, УЄФА та 

ФФУ. 

 
4. За результатами проведення перевірки Аудиторський орган складає письмовий звіт 

та надає його на розгляд чергового Конгресу. 

 
Стаття 43. Фінансовий рік 

 
1. Фінансовий рік ФФУ щорічно починається 1 січня і закінчується 31 грудня. 

 
2. ФФУ веде бухгалтерський облік і звітність згідно з національними стандартами 

бухгалтерського обліку. 

 

X. ЗМАГАННЯ 

 
Стаття 44. Змагання з футболу в Україні 

 
1. ФФУ має виключні повноваження на організацію і проведення змагань з футболу в 

Україні серед своїх членів. 

 
2. Лише ФФУ має повноваження організовувати або скасовувати змагання в Україні 

за участю своїх членів і/або збірних команд України. Це положення не поширюється на 

змагання УЄФА. 

 
3. Виконавчий комітет уповноважений приймати рішення щодо започаткування нових 

змагань, скасування або зміну умов проведення існуючих змагань. 

 
4. Виконавчий комітет має право, шляхом укладання договорів, делегувати лігам 

повноваження з організації та проведення відповідних Всеукраїнських змагань з 

футболу. 

 
5.  Міжнародні матчі і змагання з футболу, які не організовує ФФУ, але які проводяться 

на території ФФУ, повинні заздалегідь отримати дозвіл ФФУ та згоду УЄФА та/або 

ФІФА, у відповідності з нормами ФІФА, що регулюють міжнародні матчі та будь-якими 

іншими додатковими правилами УЄФА. 
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6. Клуби членів ФФУ при проведенні або участі в будь-яких міжнародних матчах і 

змаганнях закордоном зобов’язані заздалегідь отримати на це згоду від ФФУ та 

національної асоціації, на території якої проводиться матч або змагання, а також згоду 

від УЄФА та/або ФІФА. 

 
7. ФФУ організовує та  проводить Всеукраїнські змагання. Під егідою   ФФУ 

проводяться: 

- Чемпіонати, Кубок України та Суперкубок України серед команд професіональних 

клубів; 

-   Чемпіонати серед молодіжних команд клубів: «U-21» та «U-19»; 

- Чемпіонат, Кубок України та Суперкубок України з футзалу серед чоловічих 

(юнацьких) та жіночих (дівочих) команд; 

-  Чемпіонат ДЮФЛ серед дитячо-юнацьких команд «U-14», «U-15», «U-16» та «U-

17»; 

- Чемпіонат та Кубок України серед аматорських команд; 

- Всеукраїнські змагання з футболу «Шкіряний м’яч»; 

- Чемпіонат України з футболу серед дівочих команд «U-14», «U-15», «U-16», «U-17» 

та«U-18»; 

- Чемпіонат та Кубок України з футболу серед жіночих команд вищої та першої ліг; 

Всеукраїнський турнір серед збірних команд областей центрів розвитку дівочого 

футболу «Кубок надій ФФУ»; 

- Чемпіонат серед студентських команд вищих навчальних закладів; 

- Чемпіонат і Кубок з пляжного футболу; 

- Чемпіонат і Кубок серед ветеранів футболу; 

- Чемпіонат серед футболістів-інвалідів; 

- Щорічні   міжнародні та Всеукраїнські турніри  серед професіональних та 

аматорських команд; «Ліга регіонів ФФУ»; 

- Щорічні міжнародні турніри серед національних збірних команд. 

 
Стаття 45. Регламенти та календарі змагань 

 
1. Виконавчий комітет затверджує Регламенти, Положення та календарі Всеукраїнських 

і міжнародних  змагань (турнірів) ФФУ, якими визначаються статус змагань 

(професіональний або аматорський), умови допуску та участі у змаганнях, що 

проводяться під егідою ФФУ. 

 
2.  ФФУ зобов’язується дотримуватися міжнародних календарів матчів ФІФА та УЄФА. 

 
3. Календарі всіх Всеукраїнських змагань не повинні порушувати міжнародний календар 

матчів ФФУ, плани підготовки та виступів національних збірних команд в міжнародних 

матчах та змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА. 

 
4. Члени ФФУ та клуби зобов’язуються дотримуватися міжнародних календарів матчів 

ФІФА, УЄФА та ФФУ. 

 
5. Члени ФФУ при проведенні або участі своїх клубів (команд) в міжнародних матчах та 

змаганнях повинні узгоджувати їх з міжнародним календарем матчів ФФУ. 

 
6. Виконавчий комітет уповноважений складати та затверджувати інші регламентні 

документи (директиви, інструкції, правила, тощо), які стосуються організації і 

проведення змагань та є обов’язковими для виконання членами ФФУ та клубами. 
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Стаття 46. Умови участі у змаганнях 

 
1. Умовою участі у змаганнях є відповідність вимогам, встановленим Виконавчим 

комітетом. 

 
2. Умовою допуску до змагань є згода кожного члена ФФУ та усіх його клубів 

дотримуватися Статуту, рішень, директив, регламентів, положень, правил та 

розпоряджень відповідних органів ФФУ, що ухвалені на основі Статуту. 

 
3. Зміна організаційно-правової форми або організаційної структури клубу з метою 

полегшення його кваліфікації за спортивним критерієм та/або отримання будь-яких 

привілеїв або отримання інших дозволів на шкоду чесності змагань забороняється. Це 

включає, в тому числі, зміну адреси або місцезнаходження штаб-квартири, зміну назви 

клубу, фірмових кольорів клубу або перерозподіл часток участі між різними групами. 

 
4. Член ФФУ або клуб, які прямо або опосередковано залучені до діяльності, 

спрямованої на організацію чи здійснення неправомірного впливу, зокрема, з метою 

досягнення заздалегідь визначеного результату матчу на національному чи 

міжнародному рівні, не допускаються до змагань ФФУ та УЄФА або ФІФА, з негайним 

вступом у силу такого рішення. 

 
5.  Члени ФФУ та клуби повинні забезпечити, щоб жодна фізична чи юридична особа 

(в тому числі холдингові компанії та дочірні підприємства) не могли контролювати або 

впливати на більш ніж один клуб, або піддавати ризику чесність будь-якого матчу чи 

змагання, організованого під егідою ФФУ. Члени та клуби повинні включати таке 

зобов'язання у свої статути, і визначати необхідні положення для забезпечення його 

виконання. 

 
6. Право  клубу  на  участь в чемпіонаті  (змаганнях)  залежить від  його правового 

статусу, спортивних показників та виконання вимог до спортивної, інфраструктурної, 

кадрово-адміністративної, правової  та  фінансової сторін діяльності клубу, 

встановлених ліцензіаром (ФФУ) у рамках атестаційних процедур. Клуб, який приймає 

участь у змаганнях з футболу під егідою ФФУ, залежно від дотримання вказаних вимог 

та у відповідності із регламентами змагань, підвищується або понижується у класі. 

 
7. Члени ФФУ та клуби не мають права організовувати та проводити матчі за межами 

своєї території або на території іншого члена без згоди останнього та без надання 

відповідного дозволу ФФУ. 

 
Стаття 47. Комерційні та телевізійні права при проведенні змагань 

 
1. В межах законодавства та статутних документів, ФФУ на виключній основі володіє 

та використовує усі права, пов'язані з національними змаганнями, які вона організовує 

та проводить відповідно до повноважень, делегованих їй державою. Під правами 

розуміється сукупність майнових та немайнових прав інтелектуальної власності, 

включаючи, але не обмежуючись, права на телевізійне мовлення, здійснення трансляції, 

ретрансляції, запис (фіксування) і відтворення організації мовлення заходів 

національних змагань без будь-яких обмежень стосовно змісту, часу, місця змагань, 

технічних  аспектів  та  засобів,  незалежно  від  того,  існують  такі  права  зараз  чи 

виникнуть у майбутньому, а також права на рекламування, маркетинг, збут, 

ліцензування, комерційну концесію, спонсорство, опублікування, діяльність друкованих 

засобів масової інформації, використання комерційних найменувань, знаків для товарів 

та послуг та майнових прав на них. 
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2. ФФУ, у відповідності до рішень Виконавчого комітету, може використовувати ці 

права у встановленому законодавством порядку: 

2.1 на ексклюзивній основі (самостійно); 

2.2 спільно з іншою юридичною особою на підставі відповідних ліцензійних та інших 

договорів; 

2.3 у повному об’ємі через іншу юридичну особу; 

2.4 шляхом передачі певного об’єму прав члену ФФУ або безпосередньо лігам, клубам 

на підставі відповідного договору. 

 
3. Виконавчий комітет може прийняти спеціальний регламент з питань використання 

цих прав з дотриманням норм діючого  законодавства та вимог   відповідних 

міжнародних зобов'язань. 

 

Стаття 48. Заборонені об’єднання та союзи 

 
Жодні об'єднання  чи союзи  між  членами ФФУ  або  між  лігами  чи  клубами,  не 

можуть бути створені без явного дозволу ФФУ. 

 

ХI. ЗДІЙСНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ 

 

Стаття 49. Органи здійснення футбольного правосуддя 

 

1. Органами здійснення футбольного правосуддя ФФУ є: 

 
- Контрольно-дисциплінарний комітет – орган першої інстанції; 

- Апеляційний комітет – орган другої інстанції. 

 
2. Органи здійснення футбольного правосуддя вирішують усі внутрішні спори між 

ФФУ, її членами та іншими особами, які задіяні або працюють у футболі. 

 
3. Члени Контрольно-дисциплінарного комітету не можуть входити  до складу 

Виконавчого комітету та повинні бути повністю незалежними один від одного. 

 
4. Члени Апеляційного комітету не можуть призначатися (обиратися) до будь-яких 

інших органів ФФУ. 

 
5. Голови, заступники голів та члени органів здійснення футбольного правосуддя 

обираються та відкликаються Конгресом з кандидатів, запропонованих Виконавчим 

комітетом. Органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ підзвітні тільки Конгресу 

ФФУ. 

 
6. Юрисдикція та процесуальні дії органів здійснення футбольного правосуддя 

визначаються Дисциплінарними правилами ФФУ, затвердженими Виконавчим 

комітетом. 

 
Стаття 50. Контрольно-дисциплінарний комітет 

 
1. Контрольно-дисциплінарний комітет складається з голови, заступника голови та 5 

(п’яти) членів. 

 
2. Голова Контрольно-дисциплінарного комітету та його заступник повинні мати вищу 

юридичну освіту та досвід роботи за фахом не менше трьох років. 
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Стаття 51. Апеляційний комітет 

 
1. Апеляційний комітет складається з голови, заступника голови та 3 (трьох) членів. 

 
2. Голова та заступник голови Апеляційного комітету повинні мати вищу юридичну 

освіту та досвід роботи за фахом не менше трьох років. 

 
3. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення Контрольно-

дисциплінарного комітету відповідно до чинних на той момент Дисциплінарних правил 

ФФУ. 

 
Стаття 52. Палата з вирішення спорів ФФУ 

 
1. Палата  з  вирішення  спорів  ФФУ  (далі  за  текстом  –  ПВС  ФФУ)  -  незалежна, 

утворена згідно з вимогами ФІФА інстанція з розгляду та вирішення спорів, що 

виникають між суб’єктами футболу. 

 
2. ПВС ФФУ складається з голови, заступника голови та членів ПВС ФФУ –   

представників від клубів/ліг і футболістів в кількості, визначеної Регламентом ПВС 

ФФУ. Голова та заступник голови повинні мати вищу юридичну освіту та досвід роботи 

за фахом у сфері футболу не менше 3 років. 

 
3. ПВС ФФУ здійснює свою діяльність відповідно до затвердженого Регламенту ПВС 

ФФУ. 

 
4. ПВС ФФУ має виключну компетенцію розглядати та вирішувати спори, пов’язані з 

діяльністю у професіональному футболі, зокрема: 

4.1 між професіональними клубами та футболістами, а також між професіональними 

клубами та тренерами, які стосуються питань працевлаштування і контрактних спорів, 

що виникають із трудових правовідносин; 

4.2 між професіональними клубами з питань виконання трансферних зобов’язань та 

виплати механізму солідарності; 

4.3 між професіональними клубами та аматорськими клубами або дитячо-юнацькими 

спортивними закладами з питань визначення розміру та виплати компенсації за 

підготовку футболістів. 

 
Стаття 53. Оскарження рішень Апеляційного комітету та Палати з вирішення 

спорів ФФУ 

 
1. Порядок оскарження рішень органів здійснення футбольного правосуддя та Палати з 

вирішення спорів ФФУ визначається Дисциплінарними правилами ФФУ. 

 
2. Рішення Апеляційного комітету ФФУ та ПВС ФФУ є остаточними та обов’язковими 

для виконання. Вони можуть бути оскаржені лише в Спортивному арбітражному суді у 

м. Лозанна (Швейцарія) у порядку, передбаченому цим Статутом, Дисциплінарними 

правилами ФФУ, Регламентом ПВС ФФУ та Кодексом  Спортивного  арбітражного 

суду (м. Лозанна, Швейцарія). 

 
Стаття 54. Спортивний арбітражний суд 

 
Спортивний арбітражний суд (м. Лозанна, Швейцарія) має виключну компетенцію 

розглядати всі спори в межах діяльності ФІФА та УЄФА, а також апеляції на рішення 
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Апеляційного комітету ФФУ, як орган останньої інстанції. Спортивний арбітражний 

суд (м. Лозанна, Швейцарія) не приймає апеляції на рішення щодо відсторонення від 

участі в чотирьох матчах або терміном до трьох місяців. 
 

 

ХІІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Стаття 55. Дисциплінарна юрисдикція 

 

1. Дисциплінарні санкції застосовуються за порушення Правил гри і/або порушення 

Статутів ФІФА, УЄФА, ФФУ, Дисциплінарних правил ФФУ, інших регламентів, 

положень, рішень і директив. 

 
2. Юрисдикція  ФФУ  розповсюджується  на  внутрішні  спори  між  юридичними  та 

фізичними особами в межах її відомчих повноважень. 

 
3. Юрисдикція ФІФА розповсюджується на всі міжнародні спори між сторонами, які 

належать до різних асоціацій, конфедерацій. 

 
Стаття 56. Дисциплінарні санкції 

 
1. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до фізичних та юридичних осіб, які 

працюють або задіяні у футболі, визначаються Дисциплінарними правилами ФФУ. 

 

2. Повноваженнями застосовувати дисциплінарні санкції наділені виключно органи 

здійснення футбольного правосуддя. 
 
 

XІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 57. Визнання статуту ФФУ 

1. Кожний член ФФУ повинен включити у свій статут положення, відповідно до якого 

він, його клуби, офіційні особи та футболісти завжди повинні дотримуватись та 

виконувати  вимоги  Статуту  та  прийнятих  на  його  основі  регламентів,  положень, 

правил, рішень та директив. 

 
Стаття 58. Право, що застосовується, питання, не визначені у Статуті, місце 

проведення засідань органів футбольного правосуддя 

 
1. Всі питання та аспекти діяльності ФФУ регулюються цим Статутом, законодавством 

України, статутними та регламентними нормами ФІФА та УЄФА. 

 
2. Виконавчий комітет уповноважений приймати рішення з усіх питань, не 

врегульованих цим Статутом і регламентами згідно з положеннями УЄФА та ФІФА. За 

відсутності зазначених положень, Виконавчий комітет приймає рішення згідно з 

принципами чесності, законності та справедливості. 

 
3. Місцем проведення засідань органів футбольного правосуддя та розгляду спорів ФФУ 

є місцезнаходження ФФУ. 

 
4. Місцем розгляду справ та спорів, що підпадають під юрисдикцію ФІФА чи УЄФА є, 

відповідно, штаб-квартири ФІФА або УЄФА. 
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5. Місцем розгляду справ та спорів, які відповідно до Статуту ФФУ, УЄФА та ФІФА 

підпадають під юрисдикцію Спортивного арбітражного суду, є місто Лозанна, 

Швейцарія. 

 

Стаття 59. Припинення діяльності та реорганізація ФФУ 

 
1. Припинення діяльності (саморозпуск або реорганізація) ФФУ здійснюється тільки 

за рішенням не менше ніж 3/4 голосів від загальної кількості обраних делегатів 

Конгресу ФФУ або за рішенням суду. 

 
2. У випадку прийняття рішення про припинення діяльності Конгрес ФФУ створює 

ліквідаційну комісію (передавальну комісію) або доручає Виконавчому комітету 

здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ФФУ як 

юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ФФУ 

після припинення діяльності відповідно до Статуту. 

 
3. Майно та кошти ФФУ за жодних обставин не можуть бути розподілені між членами 

ФФУ, і жодне рішення, яке ухвалюється з цією метою, не має законної сили. 

 
4. Рішення про передачу майна та коштів ФФУ новоствореній національній асоціації з 

футболу України у випадку припинення діяльності (саморозпуску або реорганізації) 

приймається Конгресом, якщо за нього проголосували не менше ніж 3/4 делегатів від 

загальної кількості обраних делегатів Конгресу ФФУ. Без рішення про таку передачу 

майна та коштів будь-яке рішення про припинення діяльності ФФУ не матиме законної 

сили. 

 
5. У разі реорганізації ФФУ її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. 

 

Стаття 60. Прикінцеві положення 

 
1. У разі будь-яких розбіжностей у перекладах на інші офіційні мови УЄФА тексту 

цього Статуту український варіант матиме переважну силу. 

 
2. Виключне право тлумачення норм цього Статуту належить Виконавчому комітету 

ФФУ. 

 
Стаття 61. Перехідні положення 

 
1. Встановити, що перше обрання на підставі цього Статуту органів здійснення 

футбольного правосуддя та Аудиторського органу здійснюється без подання Виконавчим 

комітетом ФФУ пропозицій стосовно персонального складу цих органів та кандидатури 

Аудиторського органу відповідно. 

 

2. Встановити, що з моменту затвердження цього Статуту всі громадські об’єднання – 

члени ФФУ зі статусом місцевих федерацій футболу у відповідному регіоні (в певній 

області України, АР Крим, містах Києві та Севастополі) набувають статус регіональних 

федерацій футболу в обмін на письмову згоду про визнання та дотримання обов’язків 

члена ФФУ з таким статусом, передбачених цим Статутом, та зобов’язані до 31 грудня 

2017 року привести свої статути у відповідність до положень Модельного статуту, а 

власні регламенті та нормативні документи – у відповідність до аналогічних документів 

ФФУ, що регулюють подібні відносини. Невиконання цих вимог є підставою для 

позбавлення відповідного члена ФФУ статусу регіональної федерації футболу в порядку 
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та з наслідками, передбаченими цим Статутом. 

 

Підписи осіб, уповноважених установчими зборами на підписання Статуту: 

 

 

Делегат установчих зборів 

 

 

 

Ю. Г. Запісоцький 

Секретар установчих зборів 

 

 

 

А. В. Безсмертний 
 


