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СТАТУТ УЄФА 

 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 

 

УЄФА 1. УЄФА означає Союз Європейських Футбольних Асоціацій 

(УЄФА). 

ФІФА 2. ФІФА означає Міжнародну федерацію футбольних асоціацій. 

Асоціація-член 3. Асоціація-член означає національну футбольну асоціацію, 

яка є членом УЄФА. 

Ліга 4. Ліга: об’єднання клубів на території Асоціації-члена, що 

підпорядковується й перебуває під контролем Асоціації-члена. 

Виконавчий комітет 5. Виконавчий комітет означає Виконавчий комітет УЄФА, 

який існує на момент вчинення дії або настання подій, 

передбачених цим Статутом і у відповідності до цього Статуту. 

Адміністрація 6. Адміністрація означає Адміністрацію УЄФА, яка існує на 

момент вчинення дії або настання подій, передбачених цим 

Статутом і у відповідності до цього Статуту. 

Чесна гра 7. ‘Чесна гра’ означає діяльність згідно з такими етичними 

принципами, які, зокрема, протиставляються концепції спортивного 

успіху будь-якою ціною, популяризують чесність і рівні можливості 

для усіх супротивників й звертають особливу увагу на повагу 

особистості й гідності усіх, хто задіяний у спортивних змаганнях. 

Офіційна особа 8. Офіційна особа: кожен член правління, член комітету, арбітр і 

асистент арбітра, тренер, інструктор і будь-яка інша особа, 

відповідальна за технічні, медичні або адміністративні питання в 

УЄФА, Асоціації-члені, Лізі або клубі, а також всі інші особи, котрі 

зобов’язані дотримуватись положень Статуту УЄФА. 

 

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1 Організаційно-правова форма й Штаб-квартира 

 

Організаційно-правова форма 

1. Союз Європейських Футбольних Асоціацій (УЄФА) є товариством, яке внесене в 

реєстр компаній відповідно до умов Статті 60 та послідуючих статей Цивільного кодексу 

Швейцарії. УЄФА є політично й релігійно нейтральною організацією. 

 

Штаб-квартира 

2. Штаб-квартира УЄФА знаходиться у Швейцарії. Виконавчий комітет визначає 

місцезнаходження зареєстрованого офісу УЄФА. 

 

Стаття 2 Завдання 

 

Завдання 

1. Завданнями УЄФА є: 

a) Вирішення всіх питань, пов’язаних з Європейським футболом; 

b) Популяризація футболу в Європі в дусі миру, розуміння й чесної гри, без будь-якої 
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дискримінації за ознакою політичної приналежності, статі, віросповідання, раси чи з 

інших причин; 

c) Моніторинг і контроль розвитку всіх видів футболу в Європі; 

d) Організація і проведення міжнародних футбольних змагань та турнірів на 

Європейському рівні для кожного виду футболу, з урахуванням здоров’я гравців; 

e) Запобігання використанню будь-яких методів і практик, які можуть поставити під 

загрозу регулярність проведення матчів, або змагань, або стати причиною зловживань 

у футболі; 

f) Забезпечення переваги спортивних цінностей над комерційними інтересами; 

g) Перерозподіл прибутків, одержаних від організації й проведення змагань з футболу 

відповідно до принципу солідарності та підтримка реінвестування на користь усіх 

рівнів і напрямків футболу, особливо масового футболу; 

h) Сприяння єдності серед Асоціацій-членів у питаннях, пов’язаних з європейським і 

світовим футболом; 

i) Захист усіх інтересів Асоціацій-членів; 

j) Забезпечення належного врахування потреб різних зацікавлених сторін Європейського 

футболу (ліги, клуби, гравці, вболівальники); 

k) Забезпечення представництва й захисту інтересів Європейської футбольної сім’ї в 

цілому; 

l) Підтримання добрих стосунків та співпраця з ФІФА та іншими Конфедераціями, що 

визнаються ФІФА; 

m) Забезпечення того щоб представники УЄФА у ФІФА віддано представляли погляди 

УЄФА і діяли у дусі Європейської солідарності; 

n) Повага інтересів Асоціацій-членів, вирішення спорів, які можуть виникати між 

Асоціаціями-членами, та допомога їм у будь-яких питаннях на їх прохання. 

 

Засоби, які дозволяють виконати завдання 

2. УЄФА прагне досягати своїх цілей, здійснюючи будь-які заходи, які він вважає за 

потрібне, такі як: встановлення правил, укладення угод або конвенцій, прийняття рішень або 

затвердження програм. 

 

Стаття 3 Стосунки з ФІФА 

 

Конфедерація 

1. УЄФА є Конфедерацією, визнаною ФІФА. 

 

Стосунки з ФІФА 

2. УЄФА, визначає свої стосунки й відповідну юрисдикцію з ФІФА, якщо необхідно, 

шляхом укладення відповідного договору.  

 

Стаття 3
bis

 Стосунки із зацікавленими сторонами Європейського футболу 
 

Стосунки із зацікавленими сторонами Європейського футболу  

УЄФА, як керівний орган футболу на Європейському рівні, може визнавати й залучати до 

консультативної роботи з питань Європейського футболу групи, які представляють інтереси 

різних зацікавлених сторін Європейського футболу (ліги, клуби, гравців, вболівальників), за 

умови, якщо вони: 

a) організовані відповідно до Статуту, положень і цінностей УЄФА; 

b) засновані за засадах демократії, відкритості та прозорості. 
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Стаття 4 Офіційні мови 

 

Офіційні мови 

1. Офіційними мовами УЄФА є англійська, французька й німецька мови.  

 

Конгрес 

2. Офіційними мовами Конгресу є англійська, французька, німецька й російська мови.  

 

Офіційні документи, протоколи 

3. Офіційні документи й офіційні протоколи УЄФА видаються англійською, 

французькою й німецькою мовами.  У випадку виникнення будь-яких розбіжностей, перевага 

надається тексту англійською мовою. 

 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО 

Стаття 5 Членство 

 

Члени 

1. Членство в УЄФА є відкритим для національних футбольних асоціацій, що 

знаходяться на європейському континенті в країнах, визнаних Організацією Об’єднаних 

Націй незалежними державами, та які відповідають за організацію й впровадження питань, 

пов’язаних з футболом, на території своїх держав. 

 

Винятки 

2. За виняткових обставин національна футбольна асоціація, яка знаходиться на іншому 

континенті може бути прийнята в члени за умови, що вона не є членом Конфедерації того 

континенту або будь-якої іншої Конфедерації та що ФІФА схвалить її членство в УЄФА. 

 

Стаття 6  Прийняття в члени, процедура прийняття 

 

Заявка на прийняття в члени 

1. Національна футбольна асоціація, яка бажає стати членом УЄФА, повинна подати 

письмову заявку на прийняття її в члени УЄФА. 

 

Повноваження 

2. Конгрес має повноваження, на власний розсуд, ухвалити рішення про задоволення чи 

відхилення заявки на членство.  

 

Тимчасове прийняття в члени 

3. Виконавчий комітет може прийняти національну футбольну асоціацію в члени УЄФА 

на тимчасовій основі. Рішення про повне членство приймається на наступному Конгресі.  

 

Процедура прийняття 

4. Детальніша інформація щодо процедури прийняття викладена в Положеннях, що 

регулюють виконання Статуту.  
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Стаття 7 Права Асоціацій-членів 

 

Права 

Асоціації-члени мають наступні права: 

a) брати участь і реалізовувати своє право голосу на Конгресі; 

b) вносити пропозиції до порядку денного Конгресу; 

c) висувати із складу своєї власної асоціації кандидатури на вибори Президента 

УЄФА, членів Виконавчого комітету УЄФА та Європейських членів Ради 

ФІФА; 

d) висувати кандидатури на вибори Голів й членів органів правосуддя та 

Комітетів; 

e) забезпечувати участь своїх збірних команд у змаганнях УЄФА та реєструвати 

свої клуби для таких змагань; 

f) реалізовувати всі інші права, надані їм за цим Статутом та положеннями й 

рішеннями, які ухвалюються на його основі. 

 

Стаття 7
bis

 Обов’язки Асоціацій-членів 

 

Чесна гра, Статут, Правила гри 

1. Асоціації-члени мають наступні зобов’язання: 

a) дотримуватись норм законності, чесності й спортивного духу відповідно до 

принципів чесної гри; 

b) дотримуватись норм цього Статуту та положень і рішень, ухвалених на його основі, 

а також рішень Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні (Швейцарія); 

c) дотримуватись Правил Гри, як це визначено Міжнародною радою футбольних 

асоціацій (IFAB). 

Асоціації-члени повинні включити ці зобов’язання до своїх статутів, а також положення про 

те, що ліги, клуби, гравці й посадові особи повинні виконувати ці зобов’язання. 

 

Незалежність 

2. Асоціації-члени ведуть свої справи незалежно, без якого-небудь неправомірного 

впливу з боку третіх сторін. Асоціації-члени повинні передбачити у своїх статутах 

демократичну процедуру, яка гарантуватиме, що їх виконавчий орган обирається на основі 

вільного волевиявлення і що інші їхні органи обираються або призначаються абсолютно 

незалежно. Будь-який орган або рішення такого органу, який не був обраний чи призначений 

відповідно до такої процедури, навіть на тимчасовій основі, не визнається УЄФА. 

 

Ліги, об’єднання клубів 

3. Ліги або будь-які інші групи клубів на рівні Асоціацій-членів дозволяються тільки за 

відповідної згоди на це Асоціації та підпорядковуються безпосередньо їй. Статут Асоціації 

визначає повноваження, які надаються будь-якій такій групі, а також її права та обов’язки.  

Статут і положення будь-якої такої групи підлягає затвердженню Асоціації.  

 

Система ліцензування клубів 

4. Асоціації-члени застосовують систему ліцензування клубів відповідно до мінімальних 

вимог, встановлених УЄФА станом на відповідний момент.  Асоціації-члени повинні 

включити до своїх статутів таке зобов'язання, і визначити ліцензійні органи.  
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Чесність проведення змагань 

5. Асоціації-члени повинні забезпечити, щоб жодна фізична чи юридична особа (в тому 

числі холдингові компанії й дочірні підприємства) не могли контролювати або впливати на 

більше ніж один зі своїх клубів, коли піддається ризику чесність проведення будь-якого 

матчу чи змагання, організованого на рівні Асоціації-члена.  Асоціації-члени повинні 

включити таке зобов’язання у свої статути, і визначити необхідні положення для 

забезпечення виконання такого зобов’язання.  

 

Повідомлення про внесення змін до Статуту 

6. Асоціації-члени повинні повідомити УЄФА про будь-які поправки, які вносяться в 

їхні статути, переклавши їх, якщо необхідно, на офіційну мову УЄФА. 

 

Расизм та інші форми дискримінації 

7.  Асоціації-члени повинні здійснювати ефективну політику, спрямовану на викорінення 

расизму та будь-якої іншої форми дискримінації з футболу, і застосовувати нормативну базу, за 

умови, що кожен такий вчинок суворо карається санкціями, включаючи, зокрема, значні 

дискваліфікації для гравців і офіційних осіб, а також часткове або повне закриття стадіону, якщо 

вболівальники проявляють расистську поведінку. 

 

Стаття 8 Вихід зі складу та припинення членства, виключення, розпуск Асоціації-члена 

 

Вихід зі складу 

1. Асоціація-член може припинити своє членство наприкінці фінансового року УЄФА за 

умови, що Асоціація-член направила Адміністрації письмове повідомлення рекомендованим 

листом, принаймні за шість місяців до цього. 

 

Розпуск 

2. Якщо Асоціація-член розпускається, то одночасно припиняється і її членство в УЄФА. 

 

Виключення 

3. Асоціація-член може бути виключена з УЄФА, якщо вона: 

a) не змогла виконати свої фінансові зобов’язання перед УЄФА; 

b) грубо порушила положення цього Статуту або положення чи рішення, ухвалені на 

його основі; 

c) втратила свій кваліфікаційний статус як представницька національна футбольна 

асоціація. 

d) отримує відмову у членстві або виключена з ФІФА 

Рішення про виключення Асоціації-члена приймає Конгрес. Питання про виключення 

ухвалюється трьома чвертями або більше голосів учасників Конгресу на якому присутня, 

принаймні, половина від загальної кількості Асоціацій-членів. 

 

Фінансові зобов’язання 

4. Асоціація-член зобов’язана погасити всі прострочені фінансові зобов'язання перед 

УЄФА до свого виходу із членів чи розпуску та/або припинення свого членства. 

Стаття 9 Тимчасове призупинення членства 

 

Виконавчий комітет 
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1. Якщо, на думку Виконавчого комітету, Асоціація-член грубо порушила цей Статут 

або положення чи рішення, ухвалені на його основі, Виконавчий комітет має право 

призупинити членство Асоціації-члена з негайним вступом у силу такого рішення.  

 

Певні підстави для тимчасового призупинення членства 

1bis Членство Асоціації-члена може, зокрема, бути призупинено, якщо державні органи 

втручаються в її діяльність настільки, що: 

a) вона не може далі вважатися такою, що повністю відповідає за організацію заходів, 

пов’язаних із футболом на своїй території; 

b) вона більше не в змозі виконувати свої статутні завдання належним чином; 

c) належне проведення змагань, організованих під її егідою вже не може бути 

гарантоване; або  

d) більше не можуть бути забезпеченими вільні вибори її виконавчого органу або 

абсолютно незалежні вибори чи призначення інших її органів. 

 

Конгрес 

2. Питання про будь-яке призупинення членства подається на розгляд наступного 

Конгресу на предмет того, чи повинна Асоціація-член бути виключена або призупинення її 

членства повинно бути зняте чи продовжене. Якщо Конгрес не розглядає цього питання, то 

призупинення членства припиняється.  

 

IV.  ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ І ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО 

Стаття 10 Почесне членство 

 

Почесне членство 

1. УЄФА може, за пропозицією Виконавчого комітету, надати особі статус Почесного 

президента або Почесне членство за її визначний внесок у розвиток Європейського футболу. 

 

Почесні Президенти, дорадчий голос 

2. Почесні Президенти можуть бути присутніми на Конгресі та засіданнях Виконавчого 

комітету з правом дорадчого голосу, але не мають права голосувати.  

 

Почесні члени, дорадчий голос 

3. Почесні члени можуть бути присутніми на Конгресі з правом дорадчого голосу, але не 

мають права голосувати. 

 

V.  ОРГАНИ 

Стаття 11 Органи 

 

Органи 

 

Органами, за допомогою яких УЄФА здійснює свою діяльність (далі — «Органи»), є: 

- Конгрес; 

- Виконавчий комітет; 

- Президент; 

- Органи правосуддя УЄФА 

 



Статут УЄФА                                                                             Сторінка 11 
 

1. Конгрес 

Стаття 12 Загальні повноваження/ Повноваження щодо ухвалення рішень 

 

Вищий орган 

1. Конгрес є вищим контролюючим органом УЄФА. 

 

Рішення 

2. Тільки належним чином скликаний Конгрес має повноваження щодо ухвалення 

рішень.  

 

Стаття 13 Черговий Конгрес Повноваження, повідомлення, порядок денний 

 

Періодичність 

1. Черговий Конгрес проводиться кожен рік. Другий черговий Конгрес може бути 

скликаний Виконавчим комітетом для вирішення фінансових питань та/або питань особливої 

важливості. 

 

Повноваження 

2. Конгрес уповноважений розглядати й ухвалювати рішення з таких питань: 

a) вибори лічильної комісії; 

b) вибори трьох делегатів для засвідчення протоколу Конгресу; 

c) одержання й розгляд звіту Президента і Виконавчого комітету; 

d) одержання й розгляд звіту Адміністрації; 

e) затвердження фінансового звіту та аудиторського звіту, а також затвердження річної 

бухгалтерської звітності та річного бюджету; 

f) вибори Президента УЄФА; 

g) вибори членів Виконавчого комітету; 

h) вибори Європейських членів Ради ФІФА; 

i) вибори Аудитора; 

j) внесення змін до Статуту; 

k) розгляд і ухвалення рішень за внесеними пропозиціями; 

l) розгляд заявок на членство та виключення Асоціації-члена; 

m) прийняття рішень щодо скасування або продовження призупинення членства для 

Асоціації-члена, члена Виконавчого комітету або члена іншого органу; 

n) розгляд пропозицій щодо звільнення члена Виконавчого комітету або органів 

правосуддя; 

o) одержання й розгляд порядку денного Конгресу ФІФА; 

p) одержання й розгляд протоколу попереднього Конгресу згідно з пунктом 2 Статті 17, 

якщо необхідно; 

q) надання почесного членства. 

 

Регламент, порядок денний, повідомлення 

3. Повідомлення про проведення Чергового Конгресу надається в письмовій формі, 

принаймні, за три місяці наперед.  Офіційне запрошення на Конгрес направляється, 

принаймні, за чотири тижні до дати проведення Конгресу, разом із порядком денним, який 

розробляється Виконавчим комітетом. 
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Стаття 14 Позачерговий Конгрес: Повноваження, повідомлення, порядок денний 

 

Скликання 

1. Позачерговий Конгрес може бути скликаний за рішенням Виконавчого комітету або 

на вимогу однієї п’ятої або більше від загальної кількості Асоціацій-членів, із зазначенням 

питань, котрі повинні бути внесені до порядку денного. 

 

Регламент 

2. У разі скликання на вимогу однієї п’ятої від загальної кількості Асоціацій-членів, 

Позачерговий Конгрес проводиться протягом трьох місяців із дати письмової вимоги про 

скликання такого Конгресу. Повідомлення про Позачерговий Конгрес направляється, 

принаймні, за два місяці до запланованої дати проведення такого Конгресу. 

 

Порядок денний 

3. Порядок денний, який розробляє Виконавчий комітет, направляється разом із 

повідомленням про скликання Позачергового Конгресу.  Виконавчий комітет може включити 

до порядку денного питання, які входять до компетенції Чергового Конгресу. 

 

Стаття 15 Пропозиції Асоціацій-членів 

 

Крайній термін 

Асоціація-член, яка бажає включити свою пропозицію до порядку денного Чергового 

Конгресу, повинна подати її Адміністрації в письмовій формі, принаймні, за два місяці до 

запланованої дати проведення Конгресу. Пропозиція повинна бути чітко сформульована, з 

обґрунтуванням її причин. 

 

Стаття 16 Голова Конгресу, Виконуючий обов’язки Голови, Вирішальний голос 

 

Голова Конгресу 

1. Головою Конгресу повинен бути Президент або, у разі його відсутності, перший Віце-

президент. Якщо перший Віце-президент також відсутній, то на Конгресі головує Віце-

президент, що найдовше перебуває на своїй посаді.  Якщо на Конгресі нема жодного Віце-

президента, то Конгрес обирає члена Виконавчого комітету Головою Конгресу.  

 

Вирішальний голос 

2. Якщо при голосуванні голоси «за» і «проти» розподіляються порівну, то Голова 

Конгресу має вирішальний голос. Питання, пов’язані з голосуванням, регулюються Статтею 

19. 

 

Стаття 17 Протокол 

 

Протокол  

1. Усі питання, які розглядаються на Конгресі, оформляються протоколом. 

 

Затвердження 

2. Делегати, обрані для засвідчення протоколу, засвідчують його таким чином, щоб 

протокол можна було надіслати Асоціаціям членам протягом 90 днів після закінчення роботи 

Конгресу. Протокол вважається затвердженим, якщо протягом 30 днів із дати його 
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оприлюднення не надійшло жодних заперечень, які направляються рекомендованою поштою 

на адресу Адміністрації. У випадку одержання будь-яких заперечень, питання протоколу 

вноситься в порядок денний для розгляду на наступному Черговому Конгресі. 

 

Стаття 18 Право голосу 

 

Право голосу 

1. Кожна Асоціація-член має право на один голос, яке реалізовуються від її імені одним з її 

представників.  

 

Доручення 

2. Голосування за дорученням не дозволяється.  

 

Відкрите голосування 

3. Голосування повинно бути відкритим, якщо Конгресом не буде ухвалене інше рішення.  

 

Більшість 

4. Якщо Статутом не встановлене інше, пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї 

подана проста більшість чинних голосів. Ті, що утримались, не враховуються. Якщо при 

голосуванні голоси «за» і «проти» розподіляються порівну, то Голова Конгресу має 

вирішальний голос. Пропозиція про розпуск УЄФА ухвалюється чотирма п’ятими або більше 

від загальної кількості Асоціацій-членів. Пропозиція про внесення змін до Статуту 

ухвалюється двома третинами або більше від загальної кількості Асоціацій-членів, присутніх 

на Конгресі.  

 

Члени, діяльність яких призупинена, тимчасові члени 

5. Асоціації-члени, діяльність яких призупинена, а також національні футбольні 

асоціації, які набули статусу членів на тимчасовій основі, не мають права голосу.  

 

Стаття 19 Вибори 

 

Процедура 

1. Що стосується виборів, то особа обирається в першому турі голосування, якщо за неї 

подано абсолютну більшість чинних голосів (тобто, більше половини голосів). Якщо вибори 

виявилось не результативним, то проводиться другий тур виборів, в результаті якого 

обирають особу, за яку було подано просту більшість голосів (тобто найбільшу кількість 

голосів). Якщо при голосуванні в другому турі голоси «за» і «проти» розподіляються 

порівну, то проводиться третій тур, в результаті якого обирають особу, за яку було подано 

просту більшість голосів. Якщо при голосуванні в третьому турі голоси «за» і «проти» 

розподіляються порівну, то результати виборів визначаються шляхом жеребкування. 

 

Таємне голосування 

2. Вибори проводяться шляхом таємного голосування. Якщо кількість кандидатур 

відповідає кількості вакантних посад, то Конгрес може ухвалити рішення про іншу 

процедуру. 

 

Вибори Президента й Виконавчого комітету 

3. Президент та вісім членів Виконавчого комітету (включаючи щонайменше одну 

жінку) обираються протягом календарного року, що передує фінальному раунду Чемпіонату 
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Європи УЄФА з футболу. Інші вісім членів Виконавчого комітету обираються протягом 

календарного року, що слідує після фінального раунду Чемпіонату Європи УЄФА з футболу. 

 

Вибори європейських членів Ради ФІФА 

4. УЄФА обирає трьох Віце-Президентів ФІФА (один з яких пропонується чотирма 

британськими асоціаціями, тобто, Англією, Шотландією, Північною Ірландією та Уельсом) 

та шістьох членів Ради ФІФА (включаючи щонайменше одну жінку). Президент УЄФА є 

Віце-Президентом ФІФА в силу посади, яку він обіймає. Інших два Віце-Президенти ФІФА 

та один член Ради ФІФА обираються протягом календарного року, що передує фінальному 

раунду Чемпіонату Європи УЄФА з футболу. Інші п’ять членів Ради ФІФА обираються 

протягом календарного року, що слідує після фінального раунду Чемпіонату Європи УЄФА з 

футболу. 

 

Інше 

5. У всіх інших випадках, Стаття 18 застосовується за аналогією. 

 

Стаття 20 Вступ рішень у силу 

 

Крайній термін 

Рішення Конгресу є обов’язковими для всіх Асоціацій-членів. Якщо не визначено інше, 

рішення вступає в силу через три місяці після закінчення роботи Конгресу. Конгрес може 

ухвалити рішення про вступ відповідного рішення в силу раніше чи пізніше визначеної дати.  

 

2. Виконавчий комітет 

Стаття 21 Склад 

 

Склад 

1. Виконавчий комітет складається із Президента та шістнадцяти інших членів, 

(включаючи, щонайменше, одну жінку) обраних Конгресом.  

 

Відповідність вимогам 

2. Виконавчий комітет не має права включати більше одного представника однієї 

Асоціації-члена. Це правило не розповсюджується на жінку, що є членом Виконавчого 

комітету 

 

Умови 

3. Кожен член Виконавчого комітету, крім Президента, обіймає дійсну посаду і в своїй 

Асоціації-членові. Якщо ця умова перестає виконуватися протягом строку його перебування 

на посаді, він втрачає своє право на перевибори.  

 

Структура 

4. Виконавчий комітет обирає першого, другого, третього, четвертого і п’ятого Віце-

Президентів, один з яких очолює Фінансовий Комітет. Президент має право висувати 

кандидатури. 

 

Стаття 22 Строк перебування на посаді 

 

Термін, переобрання 

1. Строк перебування на посаді Президента та членів Виконавчого комітету, обраних 
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Конгресом, складає чотири роки. Вісім членів або вісім членів (включаючи щонайменше 

одну жінку) та Президент обираються кожні два роки. Усі члени мають право на 

переобрання.  

 

Початок і завершення 

1
bis

. Термін повноважень Президента та членів Виконкому починається з моменту 

закриття Конгресу, на якому їх було обрано, та закінчується закриттям Конгресу, на якому 

обрано їх наступників.  

 

 

Вікові обмеження 

2. Особа, якій 70 і більше років, не має права бути обраною чи переобраною.  

 

Вакансії 

3. У разі виникнення вакансії, наступний Черговий Конгрес обирає заміну на той строк 

повноважень, що залишився. Якщо вакансія виникає протягом останнього року перебування 

на посаді, то заміна не проводиться.  

 

Стаття 23 Повноваження Виконавчого комітету 

 

Юрисдикція 

1. Виконавчий комітет має право затверджувати регламенти та приймати рішення з усіх 

питань, які не підпадають під правову чи статутну юрисдикцію Конгресу або іншого органу. 

 

Управління 

2. Виконавчий комітет здійснює управління УЄФА, за виключенням делегованої ним 

частки об’єму такого управління або якщо таке делегування повноважень щодо управління 

Президенту чи Адміністрації передбачене Статутом.  

 

Стаття 24 Обов’язки Виконавчого комітету 

 

Обов’язки, що не передаються 

1. Виконавчий комітет має такі безвідкличні зобов’язання і обов’язки, що не підлягають 

передачі: 

a) загальний контроль над УЄФА та видання необхідних інструкцій; 

b) визначення організаційної структури; 

c) визначення форми й здійснення нагляду за веденням бухгалтерського обліку; 

d) призначення трьох аудиторів з питань управління та відповідності вимогам та 

підготовка Положення про їх обов’язки; 

e) призначення Генерального секретаря та заступника Генерального секретаря за 

пропозицією Президента; 

f) звільнення Генерального секретаря й заступника Генерального секретаря за 

пропозицією Президента або за рішенням, підтриманим двома третинами або більше 

усіх членів Виконавчого комітету; 

g) здійснення загального контролю за діяльністю Адміністрації, включаючи 

Генерального секретаря та заступника Генерального секретаря, особливо в питаннях 

дотримання законодавства, Статуту та положень і розпоряджень; 

h) затвердження річного бізнес плану Адміністрації; 

i) підготовка письмового звіту для подання його на розгляд Чергового Конгресу; 

j) вивчення звіту Адміністрації, що подається на розгляд Чергового Конгресу. 
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2. Виконавчий комітет має право делегувати свої повноваження щодо підготовки й 

реалізації своїх рішень або нагляду за діяльністю одному чи кільком своїм членам. 

 

Стаття 25 Делегування повноважень по управлінню 

 

Делегування повноважень по управлінню 

1. Відповідно до виданого Виконавчим комітетом збірника організаційних положень, 

Виконавчий комітет має право повністю або частково делегувати повноваження по 

управлінню Президентові, одному або кільком членам та/або Адміністрації.   

 

Організаційні положення 

2. Такий збірник організаційних положень регулює питання управління й звітності, 

визначає необхідні посади й окреслює відповідні обов’язки. 

 

Стаття 26 Періодичність скликання засідань та кворум 

 

Засідання 

1. Виконавчий комітет, як правило, збирається на свої засідання один раз на два місяці. 

Засідання Виконавчого комітету скликаються Президентом. На вимогу, принаймні, чотирьох 

членів, що мають право голосу, Президент скликає збори Виконавчого комітету протягом 

двох тижнів після направлення такої вимоги. Президент може запросити треті сторони для 

участі у зборах Виконавчого комітету з правом дорадчого голосу. 

 

 

Кворум 

2. Кворум на засідання Виконавчого комітету забезпечується більш ніж половиною 

складу членів, що мають право голосу, включаючи Президента, а в разі його відсутності — 

Віце-президента. 

 

Недопущення до участі у зборах 

3. Член Виконавчого комітету або Президент не мають права брати участь у розгляді 

будь-якого питання чи предмету спору, пов’язаного з Асоціацією-членом та/або клубом, що є 

афілійованим до Асоціації-члена, до якої він належить або у будь-якому випадку де існує 

конфлікт інтересів. 

 

Набуття чинності 

4. Рішення Виконавчого комітету вступають у силу негайно, якщо Виконавчий комітет 

не ухвалить інше рішення.  

 

Стаття 27 Порядок голосування і виборів, протокол 

 

Більшість 

1. Якщо не буде ухвалене інше рішення та відповідно до пункту 2 нижче, рішення 

приймається шляхом виборів чи голосування, якщо за нього подано більше половини голосів 

членів, що присутні на засіданні і мають право голосу. Якщо при голосуванні голоси «за» і 

«проти» розподіляються порівну, то Президент має вирішальний голос. Голосування повинно 

бути відкритим, а вибори таємними, якщо Виконавчий комітет не ухвалить інше рішення. 

Якщо при виборах голоси «за» і «проти» розподіляються однаково, то особа обирається 

шляхом жеребкування. 
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Право голосу 

2. Члени, обрані Конгресом, мають право голосу. 

 

 

Протокол 

3. Усі питання, які розглядаються на засіданні оформляються протоколом. Протокол 

надсилається всім членам Виконавчого комітету перед наступним засіданням.  

 

Стаття 28 Призупинення діяльності членів Виконавчого комітету та інших органів, а 

також відкликання членів інших Комітетів 

 

Невиконання обов’язків, неналежна поведінка 

1. Виконавчий комітет може призупинити діяльність члена Виконавчого комітету або 

члена іншого органу (див. ст. 11) до наступного Чергового Конгресу, якщо на думку 

Виконавчого комітету така особа вчинила грубе порушення своїх обов’язків або вчинила акт 

неналежної поведінки. 

 

Затвердження 

2. Пункт 2 статті 9 застосовується відповідно.  

 

Відкликання з посади 

3. Виконавчий комітет може відкликати члена Комітету з посади та призначити заміну 

на період, що залишився до кінця терміну перебування на посаді, якщо на думку 

Виконавчого комітету така особа вчинила грубе порушення своїх обов’язків або вчинила акт 

неналежної поведінки. 

 

Процедури 

4. Таке рішення вважається ухваленим, якщо за нього подано три чверті голосів усіх 

членів Виконавчого комітету, що мають право голосу. Член Виконавчого комітету, щодо 

якого приймається рішення, не має права брати участь у обговоренні чи голосуванні.  

 

3. Президент 

Стаття 29 Повноваження й обов’язки Президента 

 

Представництво 

1. Президент представляє УЄФА. 

 

Головування 

2. Президент головує на Конгресі, а також на засіданнях Виконавчого комітету. 

 

Вирішальний голос 

3. Якщо при голосуванні голоси «за» і «проти» розподіляються порівну, то Президент 

має вирішальний голос.  

 

Додаткові повноваження і обов’язки  

4. Президент також відповідає за: 

a) відносини між УЄФА і ФІФА; 

b) відносини між УЄФА та іншими конфедераціями; 

c) відносини між УЄФА та його Асоціаціями-членами; 
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d) відносини між УЄФА та політичними органами й міжнародними 

організаціями; 

e) виконання рішень Конгресу та Виконавчого комітету через Адміністрацію; 

f) здійснення нагляду за роботою Адміністрації.  

Виконуючи ці обов’язки, Президент зобов’язаний проводити консультації з Виконавчим 

комітетом.  

 

Відсутність Президента 

5. За відсутності Президента, виконання його обов’язків бере на себе Віце-президент, що 

займає найвищу посаду. 

 

Стаття 30 Адміністративні обов’язки Генерального секретаря 

 

Управління Адміністрацією 

1. Генеральний секретар відповідає за організацію, управління й спрямування діяльності 

Адміністрації.  

 

2. Генеральному секретареві делегується виконання, зокрема, таких обов’язків: 

a) представництво УЄФА, що делеговане Президентом УЄФА; 

b) призначення й звільнення Директорів, після попереднього узгодження з 

Президентом; 

c) призначення й звільнення персоналу Адміністрації; 

d) подання річного бізнес плану; 

e) підготовка письмового звіту для подання його на розгляд Чергового Конгресу; 

f) підготовка розрахунків прибутків та збитків; 

g) ініціювання витрат у рамках бюджету. 

 

Додаткові обов’язки  

3. Додаткові обов’язки Адміністрації детальніше визначаються Виконавчим комітетом у 

збірнику положень. 

 

Делегування 

4. Генеральний секретар може делегувати виконання своїх обов’язків заступникові 

Генерального секретаря та/або Директорам. Такі обов’язки визначаються в положеннях, що 

ухвалюються Виконавчим комітетом. 

 

Стаття 31 Призначення, прийом на роботу, збори 

 

Призначення, працевлаштування 

1. Виконавчий комітет призначає Генерального секретаря та заступника Генерального 

секретаря, які приймаються на роботу УЄФА. 

 

Присутність на зборах 

2. Генеральний секретар та заступник Генерального секретаря зобов’язані бути 

присутніми на зборах Конгресу, Виконавчого комітету та його комісій, а також Комітетів і 

брати участь в обговореннях з правом дорадчого голосу. Генеральний секретар може бути 

представлений заступником Генерального секретаря. 
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4. Забезпечення правосуддя  

Стаття 32 Органи правосуддя 

 

Органи правосуддя 

1. Органами правосуддя УЄФА є: 

a) Дисциплінарні органи УЄФА, тобто Орган з Контрольно-дисциплінарних та Етичних 

питань та Апеляційний орган; 

b) Інспектори з дисциплінарних та етичних питань; 

c) Орган із фінансового контролю клубів. 

Члени Органів правосуддя УЄФА є незалежними і не повинні входити до складу будь-якого 

іншого органу або Комітету УЄФА. Вони не можуть вживати заходів або здійснювати вплив 

стосовно питання, в якому присутній або вірогідно присутній конфлікт інтересів. Вони 

зв’язані зобов’язаннями у відповідності виключно зі Статутом УЄФА, правилами та 

регламентами, а також законодавством. 

 

Вибори, термін повноважень 

2. Члени органу з Контрольно-дисциплінарних та Етичних питань та Апеляційного 

органу, а також Інспектори з дисциплінарним та етичних питань обираються Виконавчим 

комітетом (з-поміж кандидатур, запропонованих асоціаціями-членами) строком на чотири 

роки. Члени Органу із фінансового контролю клубів обираються Виконавчим комітетом 

строком на чотири роки. Обрані члени Органів правосуддя УЄФА мають бути представлені 

Конгресу для ратифікації. 

 

Юрисдикція 

3. Подальші правила у відношенні Органів правосуддя визначаються Дисциплінарним 

регламентом або іншими особливими положеннями, які затверджені Виконавчим комітетом.  

 

Стаття 33 Орган з Контрольно-дисциплінарних та Етичних питань 

 

Склад 

1. Орган з Контрольно-дисциплінарних та Етичних питань складається з Голови, двох 

заступників голів та семи інших членів. 

 

Кворум 

2. Орган з Контрольно-дисциплінарних та Етичних питань, як правило, ухвалює рішення 

в присутності всіх його членів, проте, він має право приймати рішення, за присутності, 

щонайменше, трьох його членів. Винятки регулюються Дисциплінарними положеннями 

УЄФА, які можуть визначати, що Голова або один із заступників голови або член, який діє як 

спеціально призначений Голова, у виключних випадках може проводити слухання одноосібно. 

 

Юрисдикція 

3. Орган з Контрольно-дисциплінарних та Етичних питань має право вирішувати 

дисциплінарні питання та усі інші справи, які належать до його юрисдикції відповідно до 

даного Статуту та положень, прийнятих Виконкомом. 

Стаття 34 Апеляційний орган 

 

Склад 

1. Апеляційний орган складається з Голови, двох заступників Голови і дев’яти інших 

членів. 
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Кворум 

2. Апеляційний орган, як правило, приймає рішення в присутності трьох його членів. 

Дисциплінарні положення УЄФА можуть визначати винятки та, зокрема, надавати право Голові 

або одному із заступників голови або члену, який діє як спеціально призначений Голова, 

одноосібно приймати рішення, які є безумовно неприйнятними, незалежно від того, 

обґрунтоване таке рішення чи ні. 

 

Юрисдикція 

3. Апеляційний орган має право заслухати апеляцію проти рішень Органу з Контрольно-

дисциплінарних та Етичних питань відповідно до Дисциплінарних положень, які є чинними 

станом на відповідний момент. Ці положення можуть визначати, що справа направляється у 

Апеляційний орган напряму у термінових обставинах, зокрема, у відношенні прийняття до 

або виключення із змагань УЄФА. 

 

Стаття 34
bis

 Інспектори з Дисциплінарних та Етичних питань 

 

Склад 

1. Виконавчий комітет призначає необхідну кількість інспекторів з Дисциплінарних та 

Етичних питань та призначає одного з них Головним інспектором 

 

Юрисдикція 

2. Інспектори з Дисциплінарних та Етичних питань представляють УЄФА у Органі з 

Контрольно-дисциплінарних та Етичних питань та Апеляційному органі під час слухань. 

 

Стаття 34
ter

 Орган із фінансового контролю клубів 

 

Склад 

1. Орган із фінансового контролю клубів складається із Голови, двох заступників голови 

та необхідної кількості інших членів, яку визначає Виконавчий комітет. 

 

Кворум 

2. Орган із фінансового контролю клубів, як правило, приймає рішення за присутності, 

щонайменше, трьох своїх членів (включаючи Голову або одного заступника голови, або 

члена, що діє як спеціально призначений голова). Винятки можуть бути встановлені 

спеціальними положеннями, прийнятими Виконавчим комітетом, згідно яких, зокрема, 

Голова або один із заступників голови, або член, що діє в якості спеціально призначеного 

голови, можуть бути уповноважені одноосібно приймати рішення в особливих випадках. 

 

Юрисдикція 

3. Орган із фінансового контролю клубів займається вирішенням питань, визначених у 

спеціальних положеннях, прийнятих Виконавчим комітетом.  

 

VI.  РАДА З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛУ, КОМІТЕТИ, 

ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ, РОБОЧІ ГРУПИ 

Стаття 35 Рада з питань стратегії професійного футболу 

 

Склад 

1. Рада з питань стратегії професійного футболу складається з: 

a) чотирьох Віце-президентів Виконавчого комітету УЄФА; 

b) представників, обраних будь-якою групою, що визнана УЄФА, як така, що 

представляє інтереси ліг Європейського професійного футболу; 
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c) представників, обраних будь-якою групою, що визнана УЄФА, як така, що 

представляє інтереси клубів, що беруть участь у змаганнях УЄФА; 

d) представників, обраних будь-яким об’єднанням гравців, що визнане УЄФА, як 

таке, що представляє інтереси професійних гравців у Європі. 

 

Положення про обов’язки  

2. Більш детальна інформація про склад та структуру Ради з питань стратегії 

професійного футболу, у тому числі створення підкомітетів або робочих груп, які 

розглядають специфічні питання, а також конкретні завдання, які покладаються на цю Раду, 

визначаються в Положеннях про обов’язки, що розроблені Виконавчим комітетом і чинні 

станом на відповідний момент. 

 

Завдання 

3. В обов’язки Ради з питань стратегії професійного футболу, зокрема, входять: 

a) пошук рішень щодо покращення співпраці між різними зацікавленими 

сторонами Європейського футболу; 

b) вирішення проблем, що стосуються соціального діалогу у справах 

Європейського професійного футболу; 

c) вирішення питань, пов’язаних із клубними змаганнями УЄФА та календарним 

графіком їх проведення. 

 

Функції 

4. Рада з питань стратегії професійного футболу безпосередньо звітує перед Виконавчим 

комітетом і здійснює вагомий вплив на процес ухвалення рішень Виконавчого комітету. 

 

Стаття 35
bis

 Комітети 

 

Комітети 

Комітетами є: 

1. Комітет національних асоціацій; 

2. Фінансовий комітет; 

3. Комітет арбітрів; 

4. Комітет з питань проведення змагань національних команд; 

5. Комітет з клубних змагань; 

6. Комітет з питань юнацького та аматорського футболу; 

7. Комітет жіночого футболу; 

8. Комітет з питань футзалу та пляжного футболу 

9. Комітет по програмі «ХетТрик»; 

10. Комітет розвитку та технічній допомозі; 

11. Комітет по ліцензуванню клубів; 

12. Комітет з питань стадіонів і безпеки; 

13. Медичний комітет; 

14. Комітет з питань статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів; 

15. Юридичний комітет; 

16. Комітет з питань маркетингових консультацій; 

17. Комітет з питань засобів масової інформації; 

18. Комітет з питань чесної гри та соціальної відповідальності; 

19. Футбольний комітет. 
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Стаття 36 Склад 

 

Термін повноважень 

1. На основі пропозицій, поданих Президентом, Виконавчий комітет обирає Голову, 

одного або кількох заступників Голови та членів кожного Комітету строком на чотири роки. 

Усі призначення відбуваються після виборчого Конгресу, що проводиться в календарний рік, 

який передує фінальному раунду Чемпіонату Європи з футболу УЄФА. 

 

Вікові обмеження 

2. Особа, якій 70 і більше років, не має права бути обраною чи переобраною.  

 

Голова 

3. Як правило, Комітет очолює член Виконавчого комітету. Виконавчий комітет може 

ухвалити інше рішення.  

 

Кількість членів 

4. Виконавчий комітет визначає кількість членів кожного Комітету.  

 

Стаття 37 Зобов’язання  

 

Представництво 

1. Голова представляє свій Комітет. Після узгодження з Адміністрацією, Голова Комітету 

встановлює дати проведення зборів, відповідає за належне ведення справ і регулярно 

звітується перед Виконавчим комітетом щодо діяльності Комітету.  

 

Бюро 

2. Кожен Комітет має право створювати бюро. 

 

Повноваження 

3. Комітети надають рекомендації Виконавчому Комітету. Виконавчий комітет може 

делегувати Комітету певні свої обов’язки. 

 

Положення про обов’язки 

4. Виконавчий комітет розробляє положення про коло повноважень кожного з Комітетів. 

 

Стаття 38 Експертні групи та робочі групи 

 

Призначення, обов’язки  

1. Виконавчий комітет, Президент або Генеральний секретар можуть, якщо необхідно, 

призначити експертну групу для виконання певних обов’язків та робочі групи для виконання 

певних обмежених (в часі) обов’язків.  

 

Строк повноважень 

2. Члени групи експертів призначаються на чотирирічний термін.  

 

Положення про обов’язки 

3. Якщо необхідно, може бути розроблене положення про обов'язки. 
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VII.  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Стаття 39 Адміністрація 

 

Обов’язки  

1. Адміністрація здійснює управління справами під керівництвом Генерального 

секретаря. 

 

2. Такі обов’язки включають: 

a) виконання рішень Конгресу, Виконавчого комітету та Президента; 

b) підготовку Конгресів, а також засідань Виконавчого комітету та інших 

Комітетів; 

c) ведення протоколів Конгресів та засідань Виконавчого комітету та інших 

Комітетів; 

d) здійснення операційної діяльності УЄФА; 

e) ведення бухгалтерського обліку УЄФА; 

f) роботу з громадськістю.  

 

Стаття 40 Директори 

 

Обов’язки  

1. Директори здійснюють управління певними аспектами діяльності УЄФА під наглядом 

Генерального секретаря. 

 

2. Їх обов’язки визначає Генеральний секретар.  

 

Стаття 41 Призначення, прийом на роботу, збори 

 

Призначення, працевлаштування 

1. Після узгодження із Президентом, Генеральний секретар призначає Директорів, з 

якими УЄФА укладає трудові відносини.  

 

Присутність на зборах 

2. Директори, в цілому, зобов’язані бути присутніми на зборах Виконавчого комітету, на 

яких розглядаються певні питання їх діяльності та беруть учать в обговореннях з правом 

дорадчого голосу. 

 

VIII.  РАХУНКИ/ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

Стаття 42 Прибуток, сплата зборів і відрахувань з надходжень від проведених матчів 

 

Прибуток 

1. Прибуток УЄФА складається з наступних внесків, зборів та додаткових надходжень, а 

саме:  

a) річний внесок у розмірі 200 євро, що підлягає сплаті кожною Асоціацією-

членом 1 січня кожного року; 

b) збори за право участі в змаганнях, відповідно до регламенту про змагання 

УЄФА;  

c) надходження від продажу квитків, прав на телевізійну трансляцію матчів та 

реклами, а також збори від змагань УЄФА відповідно до фінансових положень, 
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що містяться в регламентах змагань УЄФА; 

d) збори від матчів ФІФА відповідно до фінансових положень, що містяться в 

регламентах змагань ФІФА; 

e) збори від матчів (дорослих) національних збірних команд відповідно до 

спеціальних виконавчих розпоряджень; 

f) прибуток від експлуатації будь-яких прав. 

 

Розрахунок суми зборів 

2. Збори розраховуються на основі валових надходжень. Тільки фактично сплачені 

податки та плата за оренду стадіонів підлягають відрахуванню. Сукупна сума відрахувань не 

повинна перевищувати 30% від валових надходжень від продажу квитків. 

 

Мінімальна сума зборів 

3. Положення про змагання регулюють мінімальну суму зборів за матч у відповідному 

змаганні. 

 

Кінцева дата платежу 

4. Збори переказуються на рахунок УЄФА протягом шістдесяти днів після дати проведення 

матчу. 

 

Фінансові зобов’язання 

5. Асоціації-члени: 

a) відповідають перед УЄФА за фінансові зобов’язання своїх клубів перед УЄФА, 

що виникають згідно з пунктом 1 статті 42 вище; 

b) можуть відповідати перед УЄФА за інші фінансові зобов’язання своїх клубів 

перед УЄФА. 

 

Стаття 43 Бюджет і закриття рахунків 

 

Бюджет 

1. Генеральний секретар розробляє бюджет прибутків і витрат для кожного фінансового 

року. Надзвичайні витрати, не включені до бюджету, санкціонуються Виконавчим комітетом 

за рахунок додаткового кредитового залишку. 

 

Облік 

2. Бухгалтерія ведеться в євро. Бухгалтерські рахунки зводяться щорічно.  

 

Стаття 44 Фінансовий рік 

 

Фінансовий рік 

Фінансовий рік УЄФА починається 1 липня і закінчується 30 червня наступного року.  

 

Стаття 45 Комітет з питань управління та відповідності вимогам 

 

Обов’язки  

1. Аудитори з питань управління та відповідності вимогам проводять періодичну 

перевірку діяльності УЄФА що стосується питань ефективного управління, відповідності 

вимогам та управління ризиками. Виконавчий комітет видає відповідні розпорядження.  

 

Склад 
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2. Виконавчий комітет призначає аудиторів з питань управління та відповідності 

вимогам із різних Асоціацій-членів. Всі аудитори з питань управління та відповідності 

вимогам призначаються строком на чотири роки. Вони призначаються після виборчого 

Конгресу, впродовж календарного року, який передує року проведення фінальної частини 

Чемпіонату Європи по футболу УЄФА. Призначені аудитори з питань управління та 

відповідності вимогам повинні бути представлені Конгресу для ратифікації. 

 

Звітність 

3. Аудитори з питань управління та відповідності вимогам звітують перед Виконавчим 

комітетом у письмовій формі щодо кожної проведеної перевірки, а копія кожного такого 

звіту надсилається Генеральному секретареві. 

 

Стаття 46 Аудиторський орган 

 

Незалежність 

1. Аудиторський орган є аудиторською компанією, яка є незалежною від УЄФА. Він 

обирається на Черговому Конгресі на фінансовий рік, що безпосередньо слідує після року 

проведення Конгресу. Аудиторський орган може бути переобраний.  

 

Звіт 

2. Аудиторський орган проводить аудиторську перевірку бухгалтерських рахунків і 

подає письмовий звіт на розгляд Чергового Конгресу. 

 

ІХ.  ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 47 Використання прав 

 

Реалізація прав 

1. УЄФА використовує всі права, які УЄФА має або ділить разом з третіми сторонами, 

такі як будь-які права власності, права інтелектуальної власності та права на аудіовізуальну 

та звукову трансляцію та передачу за допомогою будь-яких зображувальних або 

інформаційних носіїв (включаючи всі засоби передачі зображень за допомогою комп’ютеру, 

зі звуком чи без нього, напр. за допомогою Інтернету, послуг в режимі он-лайн та ін., 

незалежно від того, існують вони на даний час чи ні). Це включає виробництво, відтворення, 

розповсюдження та трансляцію зображень, звукових та інформаційних носіїв будь-якого 

типу УЄФА самостійно чи в співпраці із третіми сторонами. 

 

2. Із цією метою УЄФА самостійно або в співпраці із третіми сторонами, має право 

створювати або здійснювати управління компаніями, для яких вони можуть використовувати 

будь-які юридичні особи, створені за законодавством Швейцарії.  

 

Стаття 48 Аудіовізуальна та радіотрансляція 

 

Виключні права 

1. УЄФА та Асоціації-члени мають виключні права на трансляцію та використання. а 

також давати дозвіл на трансляцію та використання за допомогою зображувальних, звукових 

та інших інформаційних носіїв будь-якого типу (включаючи інформаційні носії, які 

перебувають у процесі розробки) матчів, які входять у межі їх компетенції, наживо чи в 

запису, повністю чи частково.  
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Положення 

2.  Виконавчий комітет видає положення, що регулюють реалізацію цих прав. 

 

X.  ЗМАГАННЯ 

Стаття 49 Змагання 

 

Юрисдикція 

1. УЄФА має виключну юрисдикцію організовувати або скасовувати міжнародні 

змагання в Європі, у яких беруть участь Асоціації-члени та/або їх клуби. Це положення не 

розповсюджується на змагання ФІФА. 

 

2. На даний момент УЄФА проводить такі змагання: 

 

Збірні команди 

a) Для збірних команд: 

- Чемпіонат Європи з футболу УЄФА; 

- Чемпіонат Європи з футболу УЄФА серед гравців віком до 21 року; 

- Чемпіонат Європи з футболу УЄФА серед гравців віком до 19 років; 

- Чемпіонат Європи з футболу УЄФА серед гравців віком до 17 років; 

- Чемпіонат Європи з футболу УЄФА серед жінок; 

- Чемпіонат Європи з футболу УЄФА серед жінок віком до 19 років; 

- Чемпіонат Європи з футболу УЄФА серед жінок віком до 17 років; 

- Чемпіонат Європи УЄФА з футзалу; 

- Кубок регіонів УЄФА; 

 

Клубні команди 

b) Для клубних команд: 

- Ліга чемпіонів УЄФА; 

- Ліга Європи УЄФА; 

- Суперкубок УЄФА; 

- Кубок УЄФА з футзалу; 

- Ліга чемпіонів УЄФА серед жінок. 

 

Інші змагання, скасування 

c) Виконавчий комітет приймає рішення щодо організації чи переймання інших змагань, 

а також щодо скасування поточних змагань. 

 

Схвалення 

3. Міжнародні матчі, змагання та турніри з футболу, які не організовує УЄФА, але які 

проводяться на території УЄФА, повинні бути попередньо затверджені ФІФА та/або УЄФА, 

та/або відповідними асоціаціями-членами у відповідності з регламентом ФІФА з проведення 

міжнародних матчів та будь-якими іншими додатковими правилами, що прийняті 

Виконавчим комітетом УЄФА. 

 

Стаття 50 Регламенти змагань 

 

Умови участі 

1. Виконавчий комітет розробляє регламенти, що регулюють умови участі та проведення 

змагань УЄФА. 
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Система ліцензування клубів 

1
bis

  Виконавчий комітет визначає систему ліцензування клубів і, зокрема: 

a) мінімальні критерії, які слід виконати клубам для того, щоб бути допущеними 

до змагань УЄФА; 

b) процес ліцензування (включаючи мінімальні вимоги щодо органів 

ліцензування); 

c) мінімальні вимоги, яких повинні дотримуватися ліцензіари. 

 

Допущення 

2. Умовою допущення до змагання є згода кожної Асоціації-члена та/або клубу, який є 

афілійованим до Асоціації-члена, дотримуватися Статуту, регламентів та рішень відповідних 

органів, що ухвалені відповідно до них.  

 

Недопущення 

3. У допущенні до змагання УЄФА Асоціації-члена або клубу, які прямо або 

опосередковано залучені до діяльності, спрямованої на організацію чи здійснення впливу на 

результат матчу на національному чи міжнародному рівні, може бути відмовлено, з негайним 

вступом у силу такого рішення, не обмежуючи відповідальності за будь-якими можливими 

дисциплінарними заходами. 

 

Стаття 51 Заборонені відносини 

 

Заборонені об’єднання  

1. Жодні об’єднання чи союзи між Асоціаціями-членами УЄФА або між лігами чи 

клубами, прямо або опосередковано афілійованими з різними Асоціаціями-членами УЄФА не 

можуть бути створеними без дозволу УЄФА. 

 

Дозвіл 

2. Асоціація-член або її афілійовані ліги та клуби не мають права грати чи 

організовувати матчі поза межами своєї території без дозволу відповідних Асоціацій-членів.  

 

Стаття 51
bis

 Принцип переходу у вищу лігу та переведення в нижчу лігу 

 

Принцип 

1. Право клубу брати участь у чемпіонаті національної ліги залежить, головним чином, 

від спортивних результатів. Клуб проходить у чемпіонат національної ліги, якщо він 

залишається в певній групі або переходить наприкінці сезону у іншу вищу чи нижчу лігу.  

 

Критерії ліцензування 

2. Крім умов допуску на підставі спортивних результатів, участь клубу в чемпіонаті 

національної ліги може залежати від інших критеріїв в рамках процедури ліцензування, 

відповідно до яких робиться акцент на спортивні, інфраструктурні, адміністративні, правові 

та фінансові фактори. Також необхідно передбачити можливість розгляду рішення щодо 

ліцензування апеляційним органом Асоціації-члена. 

 

Заборонені заходи 

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

забезпечення його допуску на підставі спортивних результатів та/або одержання ліцензії на 

участь у чемпіонаті національної ліги, заподіяння шкоди щодо чесності проведення 
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спортивного змагання, забороняється. Це включає, наприклад, зміну місцезнаходження штаб-

квартири, зміну назви або передачу часток участі між різними клубами. Також необхідно 

передбачити можливість розгляду рішення щодо заборони апеляційним органом Асоціації-

члена. 

 

Юрисдикція 

4. Що стосується застосування цієї статті, кожна Асоціація-член відповідає за вирішення 

національних питань, які не можна доручити лігам. УЄФА відповідає за вирішення питань, у 

яких задіяні кілька Асоціацій-членів стосовно їх власної території. ФІФА відповідає за 

вирішення міжнародних питань, у яких задіяні декілька Конфедерацій. 

 

XI.  ДИСЦИПЛІНАРНІ ЗАХОДИ 

Стаття 52 Дисциплінарна юрисдикція  

 

Неспортивна поведінка, порушення Правил Гри, недотримання 

Дисциплінарні заходи можуть застосовуватися в разі неспортивної поведінки, порушення 

Правил Гри, а також недотримання Статуту, регламентів, рішень та директив УЄФА, які є 

чинними станом на відповідний момент. 

 

Стаття 53 Дисциплінарні заходи щодо Асоціацій-членів і клубів 

 

Дисциплінарні заходи щодо Асоціацій-членів і клубів 

1. Наступні дисциплінарні заходи можуть застосовуватися щодо Асоціацій-членів та клубів: 

a) попередження; 

b) догана; 

c) штраф; 

d) анулювання результатів матчу; 

e) розпорядження про перегравання матчу; 

f) позбавлення очок; 

g) присудження технічної поразки;  

h) проведення матчів за закритими дверима; 

i) розпорядження про заборону використання стадіону; 

j) розпорядження про проведення матчу на території третьої країні;  

k) невиплата доходів від змагання УЄФА; 

l) заборона реєстрації нових гравців у змаганнях УЄФА; 

m) обмеження кількості гравців, яких клуб може зареєструвати для участі у змаганнях 

УЄФА; 

n) дискваліфікація від участі в змаганнях, які проводяться в даний момент та/або 

виключення з майбутніх змагань; 

o) позбавлення титулу або нагороди; 

p) анулювання ліцензії. 
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Подальші дисциплінарні заходи 

2. Подальші дисциплінарні заходи щодо Асоціацій-членів і клубів можуть бути зазначені у 

регламентах, прийнятих Виконавчим комітетом. 

 

Залучення до громадських робіт у сфері футболу 

3. Всі дисциплінарні заходи щодо Асоціацій-членів і клубів можуть використовуватися у 

поєднанні з постановою про залучення до громадських робіт у сфері футболу. 

 

Стаття 54 Дисциплінарні заходи щодо окремих осіб 

 

Дисциплінарні заходи щодо окремих осіб 

1. Наступні дисциплінарні заходи можуть застосовуватися щодо окремих осіб: 

a) попередження; 

b) догана; 

c) штраф; 

d) дискваліфікація від участі в певній кількості матчів або на певний визначений чи на 

невизначений період часу; 

e) тимчасове усунення від виконання обов’язків у певній кількості матчів або на певний 

визначений чи на невизначений період часу; 

f) заборона на здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом; 

g) позбавлення титулу або нагороди. 

 

Подальші дисциплінарні заходи 

2. Подальші дисциплінарні заходи щодо окремих осіб можуть бути зазначені у регламентах, 

прийнятих Виконавчим комітетом. 

 

Залучення до громадських робіт у сфері футболу 

3. Всі дисциплінарні заходи щодо окремих осіб можуть використовуватися у поєднанні з 

постановою про залучення до громадських робіт у сфері футболу. 

 

Стаття 55 Дисциплінарні заходи та директиви 

 

Органи правосуддя 

1. Органи правосуддя мають повноваження застосовувати дисциплінарні заходи та 

видавати директиви.  

 

Сукупність, поєднання заходів 

2. Більше ніж один дисциплінарний захід, разом із більш ніж однією директивою можуть 

застосовуватися стосовно певної справи. 

 

Директиви 

3. Директива може бути видана у якості супровідного допоміжного розпорядження до 

дисциплінарного заходу. Вона встановлює порядок здійснення дисциплінарного заходу 
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та/або може вимагати від відповідної(-их) сторони(-ін) діяти певним чином. 

 

Стаття 56 Дисциплінарне зведення норм 

 

Дисциплінарне зведення норм 

Виконавчий комітет має право видавати «Дисциплінарний Регламент» або інший специфічний 

регламент, який містить процедурні норми здійснення правосуддя, а також дисциплінарні 

норми. 

 

Стаття 57 Дисциплінарні повноваження 

 

Дисциплінарні повноваження 

Повноваження накладати дисциплінарні заходи мають тільки наступні органи: 

a) Орган із контрольно-дисциплінарних та етичних питань; 

b) Апеляційний орган. 

c) Орган із фінансового контролю клубів 

 

Стаття 58 Остаточний характер 

 

Остаточний характер 

Рішення Апеляційного органу та Органу із фінансового контролю клубів є остаточними 

відповідно до ст. 62 та 63 даного Статуту. 

 

ХІІ. ВИЗНАННЯ СТАТУТУ УЄФА, СПОРИ 

1. Визнання статуту УЄФА 

Стаття 59 Визнання статуту УЄФА 

 

Статути Асоціацій 

1. Кожна Асоціація-член повинна включити у свій статут положення, відповідно до 

якого Асоціація-член, її ліги, клуби, гравці та посадові особи погоджуються постійно 

дотримуватися Статуту, регламентів та рішень УЄФА, а також визнавати юрисдикцію 

Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні (Швейцарія), як передбачено цим Статутом. 

 

Обов’язки Асоціацій 

2. Кожна Асоціація-член повинна забезпечити визнання й прийняття її лігами, клубами, 

гравцями та посадовими особами цих зобов’язань. 

 

Участь у змаганнях УЄФА 

3. Кожен учасник змагань УЄФА повинен під час реєстрації для участі у змаганнях 

письмово підтвердити УЄФА, що його гравці та посадові особи визнали й прийняли ці 

зобов’язання.  
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2. Суперечки на національному рівні 

Стаття 60 Зобов’язання щодо направлення суперечок на розгляд до Арбітражного суду 

 

Зобов’язання щодо направлення суперечок на розгляд до Арбітражного суду 

Асоціації повинні включити у свої статути положення, згідно з яким суперечки на 

національному рівні, що виникають у результаті або в зв’язку із застосуванням їх статутів чи 

регламентів, які регулюються їх національним законодавством, передаються на розгляд в 

останній інстанції до незалежного й неупередженого арбітражного суду, тим самим 

виключаючи розгляд будь-яким судом загальної юрисдикції. 

 

3. Суперечки на європейському рівні  

Стаття 61 CAS як звичайний арбітражний суд 

 

Юрисдикція 

1. CAS має виключну юрисдикцію при розгляді наступних суперечок у якості 

звичайного арбітражного суду, тим самим виключаючи розгляд будь-яким судом загальної 

юрисдикції або будь-яким іншим арбітражним судом: 

a) суперечки між УЄФА та асоціаціями, лігами, клубами, гравцями або посадовими 

особами; 

b) суперечки між асоціаціями, лігами, клубами, гравцями або посадовими особами на 

європейському рівні. 

 

Умови втручання 

2. CAS втручається у якості звичайного арбітражного суду тільки у разі, якщо розгляд 

суперечки не входить у компетенцію органу УЄФА. 

 

Стаття 62 CAS як Апеляційний арбітражний орган  

 

Юрисдикція 

1. Будь-яке рішення, ухвалене органом УЄФА, може бути оскаржене виключно в CAS, 

який діє у якості апеляційного арбітражного органу, тим самим виключаючи розгляд будь-

яким судом загальної юрисдикції або будь-яким іншим арбітражним судом. 

 

Право на апеляцію 

2. До CAS можуть звертатися тільки ті сторони, які безпосередньо зазнали впливу в 

результаті прийняття певного рішення. Однак, що стосується вирішення питань, пов’язаних 

із допінг-контролем, до CAS може звертатися Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА). 

 

Термін подачі апеляцій  

3. Термін подачі апеляцій до CAS складає десять днів з моменту одержання рішення, що 

підлягає оскарженню. 

 

Внутрішні процедури 

4. Апеляцію можна подати до CAS тільки після того, як усі внутрішні процедури УЄФА та 

засоби правового захисту були вичерпані. 

 

Призупиняючий ефект 

5. Апеляція не має ніякого призупиняючого ефекту у якості призупинення виконання 
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дисциплінарного заходу, за збереження повноваження CAS розпорядитися щодо 

призупинення будь-якого дисциплінарного заходу до прийняття арбітражного рішення. 

 

Сфера розгляду 

6. CAS не бере до уваги факти або свідчення, які апелянт міг би подати до внутрішнього 

органу УЄФА, діючи розважливо, як цього вимагають обставини, але не зробив цього, або 

вирішив не робити цього. 

 

Стаття 63 Загальні положення 

 

Непередбачені повноваження 

1. Спортивний арбітражний суд не уповноважений розглядати: 

a) питання, пов’язані із застосуванням суто спортивних правил, таких як Правила гри 

або технічні умови змагань; 

b) рішення, у результаті яких фізична особа відсторонена від участі на період до двох 

матчів або на період до одного місяця; 

c) рішення, ухвалені незалежним та неупередженим арбітражним судом, щодо суперечки 

на національному рівні, яка виникла у результаті застосування статуту або регламентів 

асоціації. 

 

Європейські члени 

2. Відповідно до цього Статуту, тільки арбітри, які постійно проживають на території 

Європи, мають право розглядати суперечки, які подаються до CAS,  

 

Процедура 

3. Крім цього, розгляд справи у CAS проходить у відповідності до Арбітражного кодексу 

з питань спорту CAS.  

 

ХІІІ.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 64 Регулююче право та місце проведення судових розглядів 

 

Законодавство Швейцарії 

1. У всіх аспектах цей Статут регулюється законодавством Швейцарії. 

 

Місце проведення судових розглядів  

2. Місцем проведення судових розглядів є штаб-квартира УЄФА. Лозанна (Швейцарія) є 

місцем проведення судових розглядів усіх справ, які згідно із цим Статутом, підпадають під 

юрисдикцію CAS.  

 

Стаття 65 Питання, які непередбачені у Статуті 

 

Виконавчий комітет  

Виконавчий комітет має право вирішувати всі питання, які непередбачені у цьому Статуті, 

але такі рішення повинні прийматися згідно з відповідними регламентами ФІФА. Якщо таких 

регламентів нема, то Виконавчий комітет приймає рішення згідно зі справедливістю та 

законністю. 
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Стаття 66 Розпуск УЄФА 

 

4/5 від загальної кількості 

1. Рішення про розпуск УЄФА приймається чотирма п’ятими від загальної кількості 

Асоціацій-членів.  

 

Активи 

2. Рішення про розподіл активів УЄФА у випадку розпуску також приймається чотирма 

п’ятими від загальної кількості Асоціацій-членів. Без рішення про такий розподіл, будь-яке 

рішення про розпуск УЄФА не має законної сили.  

 

Розподіл активів 

3. Активи УЄФА за жодних обставин не можуть бути розподілені між членами, і жодне 

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

 

Стаття 67 Рівний статус чоловіків і жінок 

Рівний статус 

У цьому Статуті використання чоловічого роду також стосується жіночого роду.  

 

Стаття 68 Версія, що має переважну силу 

Версія, що має переважну силу 

У випадку будь-яких розбіжностей у тлумаченні тексту цього статуту на офіційних мовах 

УЄФА, текст, викладений англійською мовою має переважну силу.  

 

Стаття 69 Виключні та перехідні положення 

Виключні та перехідні положення  

1. Стаття 5 не застосовується до таких Асоціацій-членів: Англія, Шотландія, Північна 

Ірландія, Уельс, Фарерські острови та Гібралтар. 

2. Вікові обмеження, встановлені у ст. 22 пар. 2 та ст. 36 пар. 2 цього Статуту, не 

застосовуються до Президента УЄФА, 13 членів Виконавчого комітету та членів Комітетів, які 

обіймають свої посади з 11 жовтня 2001 року.  

3. Строк повноважень членів комітетів та експертних комісій, які виконували свої 

обов’язки станом на 1 червня 2012 року продовжується до виборчого Конгресу УЄФА в 2015 

році. 

4. На відміну від ст. 19 пар. 3 та ст. 22 пар. 1, обрання Конгресом жінки у якості члена 

Виконавчого комітету вперше відбудеться під час чергового Конгресу УЄФА у 2016 році. 

Термін її повноважень триватиме до виборчого Конгресу УЄФА у 2019 році. 

 

XIV. ВСТУП СТАТУТУ В СИЛУ  

Стаття 70 Вступ у силу 

 

Вступ у силу 

Цей Статут із самого початку був прийнятий на Конгресі УЄФА 24 вересня 1997 року в 

Гельсінкі й вступив у силу 24 грудня 1997 року. Згодом у нього вносилися зміни на 

Конгресах УЄФА 30 червня й 1 липня 2000 року в Люксембурзі, 11 жовтня 2001 року в Празі, 

25 квітня 2002 року в Стокгольмі, 27 березня 2003 року в Римі, 22/23 квітня 2004 року в 

Лімасолі, 21 квітня 2005 року в Таллінні, 23 березня 2006 року в Будапешті, 25/26 січня 2007 
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року в Дюссельдорфі, 28 травня 2007 року в Цюріху, 25 березня 2010 року в Тель-Авіві, 22 

березня 2012 року в Стамбулі, 27 березня 2014 року в Астані, 25 лютого 2016 року в Цюріху 

та 3 травня 2016 року в Будапешті. Дана версія цього Статуту вступає в силу 3 травня 2016 

року. 

 

Будапешт, 3 травня 2016 р. 

 

Від імені Конгресу УЄФА: 

 

 

Перший Віце-Президент: тимчасовий Генеральний Секретар: 

Анхель Марія Вільяр Льона   Теодор Теодорідіс  

 

 

 

Розглянуто й схвалено від імені Асоціацій-членів: 

 

[підписи Асоціацій-членів] 

 

Албанія, Андорра, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Білорусь, Бельгія, Боснія та Герцеговина, 

Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Англія, Естонія, Фарерські острови, Фінляндія, Франція, 

Грузія, Німеччина, Гібралтар, Греція, Угорщина, Ісландія, Ізраїль, Італія, Казахстан, Латвія, 

Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Македонія (колишня Югославська республіка), Мальта, Молдова, 

Чорногорія, Нідерланди, Північна Ірландія, Норвегія, Польща, Португалія, Ірландія, Румунія, Росія, 

Сан-Марино, Шотландія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, 

Україна, Уельс. 
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РЕГЛАМЕНТ КОНГРЕСУ УЄФА 

Стаття 1 Голова Конгресу: 

1. Головою Конгресу повинен бути Президент або, у разі його відсутності, перший Віце-

президент. Якщо перший Віце-Президент також відсутній, то на Конгресі головує Віце-

президент, що найдовше перебуває на цій посаді.  Якщо на Конгресі нема жодного Віце-

Президента, то Конгрес обирає члена Виконавчого комітету Головою Конгресу.  

2. Голова забезпечує дотримання регламенту Конгресу. Він відкриває, проводить і 

закриває Конгрес. Він надає слово доповідачам.  

3. Голова забезпечує порядок під час роботи Конгресу.  Він може вживати такі заходи 

щодо учасників Конгресу, які порушують процедуру: 

a) заклик до порядку; 

b) зауваження; 

c) видалення учасника із залу засідань Конгресу. 

 

Стаття 2 Бюро Конгресу 

 

Лічильна комісія разом із Генеральним секретарем та заступником Генерального секретаря 

формують Бюро Конгресу. 

 

Стаття 3 Порядок денний 

 

1. Порядок денний затверджується на початку роботи Конгресу. 

2. У порядок денний можуть у будь-який час вноситися зміни, якщо за них 

проголосували дві третини або більше Асоціацій-членів, присутніх на Конгресі.  

3. Конгрес має право не розглядати пропозицію щодо внесення змін до Статуту, якщо 

таке питання не включене до порядку денного, що надісланий разом із повідомленням про 

скликання Конгресу. 

 

Стаття 4 Обговорення 

 

1. Щодо кожного питання порядку денного готується короткий звіт: 

a) Головою або членом Виконавчого комітету; 

b) представником, призначеним для цієї мети Комітетом; 

c) Асоціацією-членом, що подає пропозицію про внесення певного питання до порядку 

денного. 

2. Далі проводиться обговорення цього питання учасниками Конгресу.  

 

Стаття 5 Право на виступ 

 

1. Делегатам надається право на виступ у порядку надходження запитів на виступ.  

Промовець не має права на виступ допоки йому не буде надано дозвіл на такий виступ.  

Промовець виступає з місця, визначеного для такої мети. 

2. Промовцеві може бути надано слово вдруге з того самого питання, коли всі інші 
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учасники Конгресу, які попросили слова, виступили з відповідного питання.  

3. Голова може встановити регламент для виступів промовців.  

 

Стаття 6 Внесення пропозиції щодо порядку ведення засідання 

 

1. Внесення пропозиції щодо порядку ведення засідання розглядається негайно.  Будь-які інші 

обговорення відразу припиняються. 

2. Якщо внесення пропозиції щодо порядку ведення засідання ухвалено, то право на 

виступ надається тільки тим учасникам Конгресу, які зробили запит на виступ до початку 

голосування.  

3. Голова приймає рішення, коли закрити обговорення, якщо більше половини 

Асоціацій-членів, що присутні й голосують на засіданні не ухвалять інше рішення шляхом 

голосування.  

 

Стаття 7 Внесення пропозицій, пропозицій щодо внесення змін до порядку денного, 

пропозиції щодо вилучення певного питання з порядку денного 

 

Внесення будь-яких пропозицій, пропозицій щодо внесення змін та пропозицій щодо 

вилучення певних питань з порядку денного здійснюються в письмовій формі.  

 

Стаття 8 Голосування 

 

1. Голосування повинно бути відкритим, якщо Конгресом не буде ухвалене інше рішення.  

2. Голосування проводиться шляхом підняття рук (карток для голосування). 

3. Голосування може проводитися шляхом поіменного голосування, якщо 10 або більше 

Асоціацій-членів, що присутні й мають право голосувати таким чином, вимагають такого 

голосування. 

4. Ніхто не повинен голосувати з примусу.  

5. Перед початком кожного голосування, Голова або особа, призначена Головою для цієї 

мети, зачитує пропозицію й пояснює процедуру голосування перед Конгресом.  

6. Пропозиції зазвичай голосуються в порядку їх подання під час обговорення.  

7. Пропозиція щодо внесення змін до запропонованої поправки голосується до 

затвердження запропонованої поправки. Запропонована поправка голосується до 

затвердження початкової пропозиції.  

8. Пропозиції, щодо яких не було подано заперечень, приймаються як схвалені.  

9. Голова переконується в результатах голосування й оголошує їх Конгресу. 

10. Під час голосування чи до оголошення результатів голосування слово нікому не 

надається. 

 

Стаття 9 Вибори 

 

1. Вибори відбуваються шляхом таємного голосування. Якщо кількість кандидатів 

співпадає із кількістю вакантних місць, Конгрес може прийняти рішення про іншу форму 

голосування. Бюро Конгресу розподіляє, підраховує й засвідчує бюлетені для голосування.  

2. Перед початком підрахунку голосів, Голова оголошує кількість розданих бюлетенів 

для голосування.  

3. Якщо зібрано більше бюлетенів для голосування, ніж було роздано, вибори 

вважаються недійсними й проводяться повторно.  

4. Особа обирається у першому турі виборів, якщо за неї подано абсолютну більшість 
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чинних голосів (тобто, більше половини голосів). Якщо вибори виявились не 

результативними, то проводиться другий тур, у якому обирають особу, за яку було подано 

просту більшість голосів (тобто найбільша кількість голосів). Якщо при голосуванні у 

другому турі голоси «за» і «проти» розподіляються порівну, то проводиться третій тур, у 

якому обирають особу, за яку було подано просту більшість голосів.  Якщо при голосуванні у 

третьому турі голоси «за» і «проти» розподіляються порівну, то результати виборів 

визначаються шляхом жеребкування.  

5. Для підрахунку абсолютної більшості голосів, як це передбачено в пункті 4, беруться 

до уваги тільки дійсні бюлетені для голосування. 

6. Порожні або зіпсовані бюлетені для голосування не беруться до уваги при підрахунку 

голосів.  Якщо два чи більше голосів за одного кандидата зазначені в одному й тому ж 

бюлетені для голосування, жоден голос не вважається дійсним.  

7. Голова оголошує результати.  

8. Підраховані та засвідчені бюлетені для голосування передаються в Бюро Конгресу в 

конвертах, підготовлених із цією метою й негайно опечатуються.  Адміністрація УЄФА 

зберігає опечатані конверти й знищує їх через 100 днів після закриття Конгресу. 

 

Стаття 10 Перекладачі 

 

Адміністрація УЄФА відповідає за синхронний переклад на офіційні мови Конгресу. Для цієї 

мети залучаються кваліфіковані перекладачі.  

 

 

Стаття 11 Протокол 

 

Адміністрація УЄФА відповідає за ведення протоколу Конгресу. 

 

Стаття 12 Представницькі повноваження 

 

1. Кожна Асоціація-член має право одного голосу. 

2. Асоціація-член може бути представлена на Конгресі максимум трьома делегатами.  

3. Витрати делегатів на відрядження бере на себе відповідна Асоціація-член. Проте, 

витрати на проживання покриваються УЄФА.  

 

Стаття 13 Вступ у силу 

 

Цей Регламент Конгресу УЄФА був початково прийнятий на Конгресі УЄФА 24 вересня 

1997 року в Гельсінкі й вступив у силу 24 грудня 1997 року.  Згодом до нього послідовно 

вносилися зміни на Конгресах УЄФА 30 червня і 1 липня 2000 року в Люксембурзі, 11 

жовтня 2001 року в Празі, 28 травня 2007 року в Цюріху, 22 березня 2012 року у Стамбулі та 27 

березня 2014 року у Астані. Дана версія Регламенту Конгресу вступає в силу 1 травня 2014 

року. 

 

Астана, 27 березня 2014 р. 

 

Від імені Конгресу УЄФА: 
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Президент: Генеральний Секретар:  

Мішель Платіні          Джанні Інфантіно 
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НОРМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАТУТУ УЄФА  

1. Заява на вступ в УЄФА 

Стаття 1 

Національна футбольна асоціація, яка бажає стати членом УЄФА, подає письмову заяву в 

Адміністрацію УЄФА для передачі на розгляд Конгресу УЄФА. 

Стаття 2 

Виконавчий комітет УЄФА має право прийняти національну футбольну асоціацію в члени 

УЄФА на тимчасовій основі. Національна футбольна асоціація, прийнята в члени УЄФА на 

тимчасовій основі, має ті ж самі права й обов’язки, що й Асоціація-член, відповідно до 

пункту 5 Статті 18 цього Статуту.  

Заява на вступ повинна включати наступне: 

a) статут і положення асоціації;  

b) письмове зобов’язання асоціації, що подає заяву на вступ в УЄФА, неухильно і 

постійно дотримуватися Статуту, положень і рішень УЄФА; 

c) документи, у яких зазначено внутрішню організацію асоціації, що подає заяву на 

вступ в УЄФА, а також змагання, які проводяться асоціацією; 

d) імена членів усіх органів асоціації.  

Стаття 3 

Членство на тимчасовій основі триває до наступного Конгресу УЄФА, на якому вирішується 

питання, чи приймати в Асоціації-члени національну футбольну асоціацію, яка прийнята в 

члени УЄФА на тимчасовій основі.  

 

2. Вибори 

Вибори Президента та членів Виконавчого комітету УЄФА  

та Європейських членів Ради ФІФА 

Стаття 4 

1. Кандидатури на посаду Президента УЄФА подаються в Адміністрацію УЄФА в 

письмовій формі, принаймні, за три місяці до дати, призначеної для відкриття Конгресу 

УЄФА. Виконавчий комітет може скоротити цей крайній термін, якщо цього вимагатимуть 

обставини. 

2. Кандидатури на посади членів Виконавчого комітету УЄФА подаються в 

Адміністрацію УЄФА в письмовій формі, принаймні, за два місяці до дати, призначеної для 

відкриття Конгресу УЄФА. Виконавчий комітет може скоротити цей крайній термін, якщо 

цього вимагатимуть обставини. 

3. Кожна з чотирьох британських асоціацій (тобто, Англія, Шотландія, Північна Ірландія 

та Уельс) може запропонувати кандидатуру від своєї асоціації на посаду одного Віце-

президента ФІФА, яка заброньована за ними, проте обирається Конгресом УЄФА. Вони не 

можуть пропонувати будь-яких кандидатур на посаду якого-небудь із двох інших Віце-

президентів ФІФА, що обираються Конгресом УЄФА, і не можуть пропонувати будь-яку 

іншу кандидатуру, яка обирається Конгресом УЄФА в якості рядового члена Ради ФІФА. Усі 

асоціації-члени УЄФА, включаючи чотири британських асоціації, мають право голосувати 

під час усіх вищезазначених виборів. 

 

 

 

 

Вибори Європейських Віце-президентів та членів Ради ФІФА 
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Стаття 5 

Якщо Віце-президент або особа, обрана в склад Ради ФІФА звільняє посаду протягом 

терміну своїх повноважень, то Виконавчий комітет УЄФА приймає рішення щодо заміни на 

період, що залишився до наступного Конгресу УЄФА.  Будь-якій такій особі, що обрана в 

якості заміни, не можна приймати посаду Віце-президента ФІФА.  

Вибори Голів і членів Органів правосуддя, а також Голів і членів Комітетів 

Стаття 6 

Асоціації-члени подають в Адміністрацію УЄФА письмові заяви на вибори Голів та членів 

Органів правосуддя та Комітетів.  Адміністрація УЄФА встановлює відповідні крайні 

терміни для подання пропозицій.  

 

3. Вступ у силу 

Стаття 7 

Ці норми були прийняті на засідання Виконавчого комітету УЄФА 5 грудня 1997 року в 

Женеві й набули чинності 24 грудня 1997 року.  У них вносилися зміни і поправки 7 липня 

2000 року, 25/26 січня 2007 року, 12 грудня 2013 року, 11 грудня 2015 року та 2 травня 2016 

року. 

 

Будапешт, 2 травня 2016 р. 

 

Від імені Виконавчого комітету УЄФА: 

 

 

1-й Віце-президент:  тимчасовий Генеральний секретар:  

Анхель Марія Вільяр Льона    Теодор Теодорідіс 

 


