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5. Правовою основою діяльності ХОФФ є Конституція України, законодавство України,
статути, регламенти, директиви та рішення органів ФФУ, УЄФА, ФІФА, цей Статут,
регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються ХОФФ у
межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
6.
ХОФФ визнає цілі та завдання ФФУ, УЄФА та ФІФА, керується у своїй діяльності
документами зазначених організацій та приймає на себе зобов’язання дотримуватися
обов’язків, передбачених для регіональних федерацій.
7.
ХОФФ є юридичною особою, наділена правами та обов’язками, які має юридична
особа згідно з законодавством України.
Стаття 3. Мета і завдання
1. Мета діяльності ХОФФ — розвиток та популяризація футболу в Харківській області,
направлені на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення
країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної,
просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація
фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних
програм.
2. Напрями діяльності ХОФФ є:
2.1. Постійне удосконалення гри у футбол та сприяння її поширенню у Харківській
області;
2.2. Розроблення і забезпечення реалізації та впровадження програм розвитку футболу;
2.3. Сприяння ефективній діяльності членів ХОФФ з виконання статутних завдань;
2.4. Забезпечення організації та проведення змагань серед регіональних команд;
2.5. Сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та
взаєморозуміння між членами ХОФФ, по можливості запобігати виникненню конфліктів
суперечок між членами ХОФФ та забезпечувати впровадження їх єдиної спільної політики
розвитку футболу;
2.6. Підтримання зв'язку і співпраці з ФФУ, забезпечення дотримання її Статуту та інших
регламентних документів всіма членами ХОФФ;
2.7. Контроль та забезпечення дотримання всіма членами ХОФФ статутних та
регламентних документів ХОФФ, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню
документи ФІФА, УЄФА, ФФУ - документів цих організацій) при проведенні матчів з
футболу;
2.8. Здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів ХОФФ, або представників
членів;
2.9. Запобігання усім методам або практичним діям чи бездіяльності, що можуть поставити
під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у футболі;
2.10. Захист інтересів членів ХОФФ у відносинах з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими
фізичними та юридичними особами;
2.11. Надання правової і соціальної допомоги членам ХОФФ, їх гравцям, тренерам та іншим
фахівцям з футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу;
2.12. Отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів на
відповідній території;
2.13. Поширення інформації про футбол (у т.ч. про діяльність ХОФФ) та обміну досвідом у
цій сфері шляхом використання засобів масової інформації;
2.14. Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців з футболу
шляхом проведення конференцій, семінарів, курсів та інших науково-практичних заходів
згідно з чинним законодавством України;
2.15. Представлення гравців, тренерів та інших фахівців футболу до нагород, заохочень та
присвоєння почесних звань ХОФФ та сприяння в представленні до державних нагород,
заохочень та почесних звань;
5

2.16. Виготовлення в установленому законодавством порядку офіційної нагородної,
пам'ятної атрибутики та сувенірної продукції ХОФФ.
Стаття 4. Відносини з ФФУ
1. ХОФФ є постійним членом ФФУ і будує свої відносини з нею на підставах взаємної
поваги, повного визнання її компетенції та юрисдикції, підзвітності та підконтрольності
ХОФФ ФФУ.
2. ХОФФ забезпечує дотримання своїми членами Статутів, регламентів, директив та рішень
органів ФФУ, УЄФА, ФІФА та визнає їх керівну роль в питаннях розвитку футболу.
3. Органи управління ХОФФ зобов’язані виконувати накази, розпорядження, доручення та
завдання органів управління й Адміністрації ФФУ.
Стаття 5. Офіційні мови
1.
Офіційними мовами ХОФФ є українська, якою ведуться протоколи, офіційна
кореспонденція та спілкування.
2.
Офіційні документи ХОФФ можуть друкуватися українською та/або англійською
мовами. У разі розбіжностей, український варіант має переважну силу.
II.

ЧЛЕНСТВО В ХОФФ

Стаття 6. Членство в Федерації
1.
Членство в ХОФФ відкрите для осіб, що відповідають вимогам цього Статуту.
2.
Членами ХОФФ можуть бути фізичні особи та юридичні особи приватного права,
місцезнаходження яких знаходиться в межах Харківської області, та що здійснюють
діяльність, пов’язану з футболом, на території даного регіону та поділяють мету, статутні
завдання ХОФФ, ФФУ, бажають сприяти їх діяльності.
3.
В районах та містах області створюються районні та міські федерації, асоціації, що
підлягають реєстрації (легалізації) відповідно до чинного законодавства України та діють на
підставі власних статутів, прийнятих їх керівними органами та повинні бути членами
ХОФФ;
4.
У кожному районі, місті обласного та республіканського підпорядкування
створюється тільки одна районна (міська) Федерація чи асоціація, яка реєструється
(легалізується) у встановленому законодавством порядку; може бути визнана ХОФФ та стати
її членом. З цього моменту та з моменту підписання угоди з органом місцевого
самоврядування або органом виконавчої влади така районна (міська) Федерація набуває
повноважень з управління та розвитку футболу у відповідному районі (місті).
5.
Члени районних (міських) Федерацій діють з метою практичного втілення у
відповідних районах (містах) статутних цілей і завдань Федерації.
6.
Районну (міську) Федерацію очолює Голова, обраний демократичним шляхом. Голова
підзвітний і підконтрольний районній (міській) Федерації.
7.
Члени, яким ХОФФ делегувала частку своїх повноважень, підзвітні і підконтрольні
ХОФФ у межах цих повноважень, погоджують з ХОФФ статутні та регламентні документи і
календарі змагань.
Стаття 7. Порядок прийому членів ХОФФ
1.
Особи, що вказані в ч. 2 статті 6 цього Статуту, які бажають стати членом ХОФФ,
подають на розгляд Виконавчому комітету письмову заяву про надання членства. Заява
повинна містити офіційні рішення про вступ, назву кандидата, юридичну адресу, визначення
юридичного статусу, форми участі у футбольній діяльності, відомості про осіб (органи),
уповноважених діяти від імені члена без довіреності, про склад і засади формування
керівних органів, відомості про членство в інших спортивних об’єднаннях, посилання на
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згоду дотримуватися Статуту ХОФФ, ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх
виключної компетенції і юрисдикції.
2.
До заяви додаються копії установчих документів.
3.
ХОФФ може вимагати від кандидата у члени іншу інформацію (документи) про його
структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов
для гри в футбол) тощо.
4.
Виконавчий комітет передає на розгляд Конференції подані заяви і винесення рішень
про прийняття (відмову в прийнятті) до членів ХОФФ.
5.
Протягом роботи Конференції, на якій має розглядатися питання прийняття кандидата
до членства, кандидат може через своїх представників, представництво яких оформлено
відповідно до Цивільного кодексу України, виступити в підтримку свого прохання. Під час
обговорення заяви іншими учасниками і проведення голосування із зазначеного питання, ці
делегати мають залишити приміщення, де відбувається Конференція. У разі ухвалення
позитивного рішення представникам члена, щойно прийнятого до ХОФФ, дозволяється
брати участь у подальшій роботі Конференції в якості запрошених.
6.
У період між Конференціями, Виконавчий комітет може надати тимчасове членство.
Остаточне рішення про членство приймає наступна Конференція. Якщо наступна
Конференція не прийме рішення з цього питання, надання тимчасового членства вважається
припиненим у момент закінчення Конференції.
Стаття 8. Права та обов’язки членів ХОФФ
1.
Члени ХОФФ користуються правами, які надаються цим Статутом, регламентами та
рішеннями, прийнятими органами ХОФФ відповідно до нього, а саме:
1.1. Брати участь в обранні органів управління ХОФФ, висувати кандидатури, бути
обраними до складу органів ХОФФ;
1.2. Брати участь в управлінні ХОФФ через своїх представників, обраних до органів
ХОФФ;
1.3. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ХОФФ;
1.4. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ХОФФ;
1.5. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та
конференціях;
1.6. Користуватися підтримкою ХОФФ у діяльності, що відповідає статутній меті
Федерації;
1.7. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з
боку ХОФФ;
1.8. Висувати кандидатури на обрання Голови ХОФФ та інших осіб до органів управління
ХОФФ;
1.9. Виходу із складу членів ХОФФ.
2.
Члени ХОФФ зобов’язані:
2.1. Визнавати виключну компетенцію ХОФФ та ФФУ щодо розвитку футболу в
Харківській області, проведення змагань та дисциплінарної юрисдикції, а також виконувати
їх Статути, регламенти та рішення, що приймаються їх органами;
2.2. Активно сприяти розвитку футболу в Харківській області, реалізації політики ХОФФ
у сфері футболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами,
що діють у зазначеній сфері;
2.3. Співпрацювати з ХОФФ та ФФУ з усіх питань розвитку футболу у регіоні;
2.4. Підтримувати авторитет ХОФФ, не чинити дій або бездіяльності, що суперечать
статутним цілям ХОФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА підривають їх престиж;
2.5. Дотримуватися цього Статуту, а також регламентів і рішень, ухвалених органами
управління ХОФФ у межах їх компетенції, дотримуватись вимог ФФУ, УЄФА, ФІФА та
виконувати Статути, регламентні директиви та рішення їх органів, Правила гри прийнятих
рішеннями Міжнародної ради футбольних асоціацій;
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2.6. Забезпечувати дотримання Статутів і регламентних документів ХОФФ, ФФУ, УЄФА,
ФІФА усіма особами, які є їх членами, та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до
рішень Органів здійснення футбольного правосуддя ХОФФ;
2.7. Виконувати рішення, прийняті органами управління ХОФФ, дотримуватися
принципів поваги, чесності, справедливості та принципу чесної гри;
2.8. Дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань,
передбачених статутними та регламентними документами ХОФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА;
2.9. Визнавати виключну компетенцію органів футбольного правосуддя ФФУ, УЄФА та
ФІФА щодо вирішення всіх спорів, пов’язаних із діяльністю у футболі;
2.10. Брати участь тільки у змаганнях, що проводяться і визнаються ХОФФ, ФФУ, УЄФА
або ФІФА відповідно до їх регламентних документів та рішень;
2.11. Забезпечувати відповідність своїх статутних і регламентних документів вимогам
статутів ХОФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА та повідомляти ХОФФ про зміни внесені до них;
2.12. Своєчасно сплачувати внески.
3.
Ліги, до складу яких входять футбольні клуби - члени ХОФФ, можуть утворюватися
лише за дозволом ХОФФ та підпорядковуються їй. Виконавчий комітет ХОФФ визначає
повноваження, що можуть бути надані такій лізі або групі футбольних клубів, а також їх
права і обов’язки, а саме:
3.1. Повноваження, статутні та регламентні документи цих ліг чи груп футбольних клубів,
а також зміни та доповнення до них узгоджувати з Виконавчим комітетом ХОФФ;
3.2. Регулярно звітувати перед Виконкомом ХОФФ про свою діяльність.
Стаття 9. Вихід зі складу ХОФФ, припинення членства, виключення члена
1.
Член ХОФФ може припинити своє членство у ХОФФ за своєю ініціативою в кінці
фінансового року за умови, що він надіслав Адміністрації ХОФФ рекомендованим листом
письмове повідомлення про свій намір принаймні за три місяці до дати виходу із ХОФФ.
2.
У разі припинення організації, що є членом ХОФФ, її членство в ХОФФ вважається
припиненим з моменту державної реєстрації.
3.
Конференція може виключити члена із ХОФФ, за умови:
3.1. Невиконання своїх зобов’язань перед ХОФФ;
3.2. Неодноразових порушень Статутів, регламентів або рішень ХОФФ, ФФУ, УЄФА або
ФІФА;
3.3. Втрати статусу районної (міської) федерації чи асоціації, що представляє футбол на
відповідній території,
3.4. Втрати делегованих повноважень.
3.5. Втрати футбольного спрямування у її діяльності.
4.
Член ХОФФ повинен виконати всі свої зобов’язання перед ХОФФ до моменту
припинення свого членства.
5.
Рішення про виключення члена вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували3/4 присутніх делегатів Конференції ХОФФ за умови присутності на засіданні
не менше половини від загальної кількості делегатів.
Стаття 10. Призупинення членства
1.
Якщо член ХОФФ припустився порушень статутів, регламентів або рішень ХОФФ,
ФФУ, УЄФА, ФІФА, Виконавчий комітет має право призупинити його членство 2/3 голосів
від загальної кількості членів Виконавчого комітету. Таке рішення набирає чинності з
моменту прийняття. Конференція приймає рішення про виключення члена або скасування
рішення Виконавчого комітету.
2.
Чергова Конференція повинна прийняти рішення про виключення члена, скасування
або продовження призупинення членства
3.
Під час призупинення членства, член ХОФФ не може користуватись правами члена
ХОФФ.
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Стаття 11. Почесне членство
1.
За пропозицією Виконавчого комітету, Конференція може присвоїти звання
«Почесний член Харківської обласної федерації футболу» або «Почесний Президент
Харківської обласної федерації футболу» будь-якій особі, яка має визначні заслуги перед
футболом в Харківській області.
2.
«Почесні члени Харківської обласної федерації футболу» та «Почесний Президент
Харківської обласної федерації футболу» можуть відвідувати засідання Конференції та
Виконавчого комітету, маючи дорадчі повноваження і не приймаючи участі в голосуваннях.
III.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ХОФФ

Стаття 12. Органи управління ХОФФ
1.
Управління ХОФФ здійснюється на демократичних засадах, принципах гласності,
підпорядкованості і підзвітності органів управління в установленому Статутом порядку,
дотримання виконавчої дисципліни та статутних і регламентних документів ХОФФ, ФФУ,
УЄФА, ФІФА.
2.
ХОФФ здійснює управління через такі органи управління:
а) Конференція;
б) Голова Федерації;
в) Виконавчий комітет.
Стаття 13. Конференція
1.
Вищим органом управління ХОФФ є Конференція.
2.
Повноваження щодо прийняття рішень має Конференція, скликана відповідно до
вимог цього Статуту.
3.
Порядок ведення Конференції та Виконавчого комітету визначається Статутом, що
затверджується Конференцією.
Стаття 14. Повноваження Конференції, повідомлення, кворум, порядок денний
1. До повноважень Конференції належить:
1.1. Обрання осіб з числа делегатів для перевірки повноважень делегатів (Мандатна
комісія);
1.2. Обрання осіб з числа делегатів, які підраховуватимуть голоси (Лічильна комісія);
1.3. Розгляд та прийняття звіту Голови ХОФФ;
1.4. Розгляд та прийняття звіту Ревізійної комісії;
1.5. Обрання Голови ХОФФ;
1.6. Обрання першого заступника та заступника Голови ХОФФ;
1.7. Обрання членів Виконавчого комітету;
1.8. Заслуховування та затвердження звітів про діяльність Голови ХОФФ та Виконавчого
комітету;
1.9. Затвердження Статуту ХОФФ та внесення змін і доповнень до нього;
1.10. Обрання членів Органів здійснення футбольного правосуддя;
1.11. Приймання до членів ХОФФ та виключення з членів ХОФФ;
1.12. Присвоєння звань Почесного члена та Почесного президента в ХОФФ;
1.13. Прийняття рішень про виключення з членства або скасування рішення Виконавчого
комітету про призупинення членства членів ХОФФ;
1.14. Прийняття рішення про припинення діяльності ХОФФ.
Стаття 15. Порядок скликання чергової Конференції
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1.
Конференція проводиться не менше ніж один раз на чотири роки. Конференція
вважається легітимною, якщо на ній присутні абсолютна більшість (половина плюс один) від
загальної кількості обраних на неї делегатів.
2.
Повідомлення членам ХОФФ рішення Виконавчого комітету про проведення чергової
Конференції надсилається Адміністрацією ХОФФ у письмовій формі в десятиденний строк
після засідання Виконавчого комітету, але щонайменше за два місяці до дати її скликання.
Офіційне запрошення на Конференцію членам та їх делегатам направляється не пізніше ніж
за два тижні до дати, на яку призначено Конференцію, разом із вказаним місцем та часом її
проведення та порядком денним, затвердженим Виконавчим комітетом.
3.
Не пізніше ніж за один місяць до дати проведення чергової Конференції, члени
ХОФФ направляють Адміністрації ХОФФ витяг або протокол засідання відповідного органу
про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференцію та висунуті
кандидатури на обрання Голови ХОФФ, якщо такі є. У супровідному листі (протоколі або
витязі) зазначається адреса місця проживання делегата та засоби зв’язку із ним.
4.
Член ХОФФ, який бажає включити питання до порядку денного Конференції, має
подати його у письмовій формі до ХОФФ щонайменше за один місяць до дати проведення
Конференції.
Стаття 16. Порядок скликання позачергової Конференції
1.
Позачергова Конференція скликається на вимогу Виконавчого комітету або на
письмову вимогу не менше 2/3 від загальної кількості членів ХОФФ із зазначенням питань,
що пропонується включити до порядку денного.
2.
У разі скликання позачергової Конференції вона має відбутися не пізніше ніж за два
місяці з дати прийняття відповідного рішення Виконавчим комітетом або дати реєстрації у
Адміністрації ХОФФ письмової вимоги не менше 2/3 від загальної кількості членів
Федерації. Повідомлення про позачергову Конференцію разом із проектом порядку денного
розсилається Адміністрацією Федерації щонайменше за 45 днів до дати її скликання.
3.
Не пізніше ніж за один місяць до дати проведення позачергової Конференції, члени
ХОФФ направляють Адміністрації ХОФФ витяг або протокол засідання відповідного органу
про обрання делегатів згідно з нормами представництва на Конференцію та висунуті
кандидатури на обрання Голови ХОФФ, якщо такі є. У супровідному листі (протоколі або
витязі) зазначається адреса місця проживання делегата та засоби зв’язку із ним.
4.
Член ХОФФ, який бажає включити питання до порядку денного Конференції, має
подати його у письмовій формі до ХОФФ щонайменше за один місяць до дати проведення
Конференції.
Стаття 17. Головуючий Конференції
1.
Головуючим Конференції є Голова ХОФФ. У разі його відсутності на Конференції
головує перший заступник Голови ХОФФ. Якщо перший заступник відсутній, головує
заступник. У разі відсутності заступників, Конференція обирає Головуючого з числа членів
Виконавчого комітету.
2.
За рівного розподілу голосів Головуючий Конференції має вирішальний голос.
Стаття 18. Протокол Конференції
1.
Адміністрація ХОФФ веде протокол Конференції, який повинен бути надісланий
членам ХОФФ у десятиденний строк з дня її проведення.
Стаття 19. Право голосу
1.
Кожен з делегатів має право одного голосу.
2.
Голосування за дорученням на Конференції не дозволяється.
3.
Засідання Конференції може відбуватись з використанням засобів електронного
звʼязку, з подальшим письмовим оформленням протоколів та прийнятих рішень.
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4.
Голосування є відкритим, якщо делегати Конференції не приймуть іншого рішення.
5.
Рішення приймаються простою більшістю голосів, присутніх на Конференції
делегатів. Утримання від голосування не враховуються. За рівного розподілу голосів,
Головуючий Конференції має вирішальний голос. Рішення про ліквідацію ХОФФ
приймається 4/5 голосів усіх членів ХОФФ, а пропозиція щодо внесення змін до Статуту –
2/3 голосів членів ХОФФ, що взяли участь у роботі Конференції.
6.
Члени ХОФФ, членство яких призупинено, та особи, яким надано тимчасове
членство, не мають права голосу.
Стаття 20. Набуття рішеннями чинності
1.
Рішення Конференції набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не
передбачено іншого.
2.
Рішення Конференції є обов’язковими для всіх членів ХОФФ.
Стаття 21. Виконавчий комітет
1.
Виконавчий комітет складається з Голови Федерації, його заступників та членів,
обраних Конференцією.
2.
Кількісний склад Виконавчого комітету затверджується Конференцією, але при цьому
він повинен становити не менше 7 (семи) осіб та не більше 15 (п’ятнадцяти) осіб.
3.
Пропозиції щодо кількісного та персонального складу Виконавчого комітету
подаються на розгляд Конференції Головою ХОФФ.
4.
Для обрання членом Виконавчого комітету за кандидата повинно проголосувати 2/3
делегатів, присутніх на Конференції.
Стаття 22. Повноваження Виконавчого комітету
1.
Виконавчий комітет підзвітний та підконтрольний Конференції. Виконавчий комітет
має повноваження з прийняття рішень з усіх питань, які не належать до компетенції
Конференції та інших органів управління ХОФФ.
2.
Повноваження Виконавчого комітету:
2.1. Загальне управління ХОФФ та здійснення контролю за її діяльністю;
2.2. Затвердження кошторису, організаційної структури ХОФФ, структури постійних
комітетів;
2.3. Затвердження голів, заступників голів та членів постійних комітетів ХОФФ;
2.4. Обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Виконавчого директора;
2.5. Контроль за діяльністю органів ХОФФ;
2.6. Затвердження регламентів та календарів обласних змагань, що проводяться під
юрисдикцією ХОФФ;
2.7. Підготовка та подання на Конференцію звіту перед членами ХОФФ про свою
діяльність;
2.8. Затвердження розмірів вступних, заявкових членських внесків для команд-учасниць
обласних змагань;
2.9. Затвердження розмірів внесків членів ХОФФ;
2.10. Вирішення інших фінансових питань;
2.11. Здійснення володіння, користування та розпорядження коштами і майном ХОФФ в
межах, делегованих Конференцією повноважень;
2.12. Затвердження зразків нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток та
штампів;
2.13. Скликання Конференції ХОФФ;
2.14. Вибори делегатів від ХОФФ до Конгресу ФФУ та на інші засідання.
3.
Виконавчий комітет може доручати підготовку, реалізацію або контроль за
виконанням його рішень постійним комітетам, іншим органам ХОФФ або своїм членам або
членам ХОФФ.
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4.
Виконавчий комітет керує справами ХОФФ за винятком обсягу повноважень,
делегованих Виконавчому директору.
Стаття 23. Строк повноважень Виконавчого комітету
1.
Строк повноважень членів Виконавчого комітету, обраних Конференцією за
пропозицією Голови ХОФФ, становить чотири роки. Кожен з членів Виконавчого комітету
може бути переобраним після спливу строку їх повноважень.
2.
Членом Виконавчого комітету може бути особа, яка не досягла 70-річного віку на
момент прийняття рішення про її обрання.
Стаття 24. Частота проведення засідань, кворум
1.
Виконавчий комітет збирається не менше ніж один раз на три місяці. Засідання
скликаються Головою ХОФФ. На вимогу 1/3 членів Виконавчого комітету Голова ХОФФ
повинен скликати засідання Виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати цієї вимоги.
Якщо Голова ХОФФ не виконує дану вимогу у передбачений строк, 1/3 членів Виконавчого
комітету може самостійно скликати таке засідання.
2.
Засідання Виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутня більшість
членів, включаючи Голову ХОФФ або за його відсутності, одного із заступників Голови
ХОФФ.У випадку відсутності Голови ХОФФ та його заступників, засідання Виконавчого
комітету має кворум, якщо на ньому присутні 2/3 членів. У випадку неможливості
проведення засідання Виконавчого комітету у встановлений термін, рішення можуть
прийматися із застосуванням сучасних засобів зв’язку.
3.
Член Виконавчого комітету або Голова ХОФФ не можуть брати участі у розгляді
будь-якого питання, що стосується члена ХОФФ, з якими вони пов’язані спільними
інтересами, або у випадку будь-якого конфлікту інтересів.
Стаття 25. Делегування управління
1.
Виконавчий комітет може частково делегувати власні повноваження спеціально
створеним комітетам.
Стаття 26. Прийняття рішень, голосування, протокол
1.
Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю
голосів від загальної кількості членів Виконавчого комітету. За рівної кількості голосів під
час голосування вирішальний голос має Голова ХОФФ.
2.
Рішення Виконавчого комітету набуває чинності одразу після прийняття, якщо
Виконавчий комітет не прийме іншого рішення.
3.
На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний протокол. Засідання
Виконавчого комітету може відбуватись з використанням засобів електронного звʼязку з
подальшим письмовим оформленням та підписанням відповідних протоколів та прийнятих
рішень.
Стаття 27. Припинення членства у Виконавчому комітеті та інших органах ХОФФ,
відкликання членів інших комітетів
1.
Виконавчий комітет може припинити членство особи у Виконавчому комітеті до
наступної Конференції.
2.
Рішення вказане у пункті 1 цієї статті вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували 2/3 кількості голосів від загальної кількості членів Виконавчого комітету.
Член Виконавчого комітету, відносно якого розглядається зазначене питання, не має права
брати участі в голосуванні.
IV.

ГОЛОВА ХОФФ
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Стаття 28. Голова Федерації, його права та обов’язки
1.
Головою ХОФФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, що є делегатом
Конференції ХОФФ.
2.
Кандидатура на обрання Головою ХОФФ пропонується будь-яким членом ХОФФ і
надсилається до ХОФФ за місяць до дати проведення Конференції.
3.
Кандидат на обрання Головою ХОФФ за три тижні до проведення Конференції надає
Адміністрації та Виконавчому комітету письмову заяву, в якій він дає свою згоду на участь у
виборах Голови ХОФФ.
4.
У надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови ХОФФ
особисто знімають свої кандидатури і більше не залишається кандидатів, делегати
Конференції можуть прийняти рішення продовжити повноваження Голови ХОФФ на
обумовлений термін для обговорення і висування нових кандидатур або висунути нові
кандидатури на цій же Конференції і обрати Голову ХОФФ.
5.
Голова ХОФФ обирається Конференцією ХОФФ строком на чотири роки. Він очолює
роботу ХОФФ. Голова ХОФФ підзвітний та підконтрольний Конференції ХОФФ. Строк
повноважень Голови ХОФФ розпочинається від дати його обрання Конференцією.
6.
Головою ХОФФ може бути особа, яка не досягла 70-річного віку на момент
прийняття рішення про її обрання.
7.
Голова ХОФФ має сукупність невід’ємних прав та обов’язків, а саме:
7.1. Керує діяльністю ХОФФ, є гарантом дотримання Статуту ХОФФ та законодавства
України;
7.2. Без довіреності представляє ХОФФ у ФФУ, органах державної влади та органах
місцевого самоврядування України та інших країн, державних та недержавних установах,
громадських об’єднаннях та перед третіми особами;
7.3. Пропонує Конференції для обрання заступників Голови ХОФФ, персональний склад
Виконавчого комітету;
7.4. Пропонує Конференції кандидатури осіб на обрання членами Органів здійснення
футбольного правосуддя та Ревізійної комісії;
7.5. Має право пропонувати Виконавчому комітету кандидатуру для призначення
Виконавчого директора ХОФФ;
7.6. Керує роботою та головує на засіданнях Виконавчого комітету ХОФФ, визначає
періодичність їх скликання;
7.7. Подає Виконавчому комітету пропозиції щодо кандидатур на посади голів,
заступників голів та членів постійних комітетів ХОФФ;
7.8. Засвідчує підписом вірність протоколу Конференції ХОФФ;
7.9. Нагороджує від імені ХОФФ осіб за видатні заслуги перед футболом;
7.10. Представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футболістів і тренерів та
інших фахівців з футболу, членів ХОФФ до державних або відомчих нагород та почесних
звань;
7.11. За рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос.
8.
За своєї відсутності Голова ХОФФ свої повноваження і обов’язки покладає на
першого заступника або заступника ХОФФ.
9.
Якщо Голова ХОФФ припиняє виконання своїх обов’язків або не має змоги їх
виконувати, його функції виконує призначений Головою ХОФФ або Виконавчим комітетом
перший заступник чи заступник, протягом відповідного терміну, але не довше, ніж до
наступної Конференції.
Стаття 29. Вибори Голови ХОФФ
1.
При голосуванні кандидат на обрання Головою ХОФФ вважається обраним у
першому раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна більшість
голосів (половина голосів плюс один) від загальної кількості делегатів Конференції. Якщо
обрання у першому раунді не відбулося, проводиться другий раунд голосування між двома
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кандидатами, які набрали найбільше голосів у першому раунді. За результатами другого
раунду, кандидат на обрання Головою ХОФФ вважається обраним, якщо його кандидатура
підтримана простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів) від присутніх на
Конференції делегатів.
2.
Голосування при обранні Голови ХОФФ має бути відкритим.
Стаття 30. Заступники Голови, їх повноваження та обов’язки
1.
Перший заступник та заступник Голови ХОФФ обираються Конференцією за
пропозицією Голови ХОФФ. Термін повноважень заступників Голови ХОФФ складає чотири
роки від дати обрання Конференцією.
2.Перший заступник і заступник Голови ХОФФ керують роботою ХОФФ згідно з
розподілом обов’язків між ними, затверджених Головою ХОФФ, та відповідно до його
доручень. За відсутності Голови ХОФФ, його права і обов’язки виконує перший заступник.
У разі відсутності першого заступника, за дорученням голови його права і обов’язки виконує
заступник голови ХОФФ.
2.
Перший заступник і заступник Голови ХОФФ підпорядковуються і підзвітні Голові
ХОФФ та Конференції.
3.
Першим заступником і заступником Голови ХОФФ може бути особа, яка не досягла
70-річного віку на момент прийняття рішення про її обрання.

V.

ЗДІЙСНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

Стаття 31. Органи здійснення футбольного правосуддя, їх склад та повноваження
1.
Органами здійснення футбольного правосуддя в ХОФФ є:
а)
Контрольно-дисциплінарний комітет (орган першої інстанції);
б)
Апеляційний комітет (орган другої інстанції).
2.
Голови Органів здійснення футбольного правосуддя не можуть входити до складу
Виконавчого комітету. Голови Органів здійснення футбольного правосуддя можуть
відвідувати засідання Виконавчого комітету та постійних комітетів ХОФФ, як спостерігачі.
3.
Голови та члени Органів здійснення футбольного правосуддя обираються
Конференцією з кандидатів, запропонованих Головою ХОФФ строком на чотири роки.
4.
Юрисдикція та процесуальні дії Органів здійснення правосуддя визначаються
чинними на той момент Дисциплінарними правилами ХОФФ.
5.
Органи здійснення футбольного правосуддя ХОФФ мають виключну компетенцію
розглядати всі спори стосовно справ ХОФФ, які виникають між членами ХОФФ, їх
командами, гравцями або офіційними особами.
6.
Органи здійснення футбольного правосуддя ХОФФ застосовують під час розгляду
справ Дисциплінарні правила ХОФФ, Статутні і регламентні норми, правила, постанови
ХОФФ, ФФУ, УЄФА та ФІФА.
7.
Рішення Органів здійснення футбольного правосуддя ХОФФ є остаточними та
обов’язковими для виконання. Не допускається порушення позовів зі спортивних питань у
судах, що діють за нормами статутного або загального права, із зазначених справ.
8.
Органи здійснення футбольного правосуддя ФФУ мають виключну компетенцію
розглядати усі оскарження рішень, прийнятих Органами здійснення футбольного правосуддя
членів ФФУ. Будь-яка така скарга має подаватися до Органів здійснення футбольного
правосуддя ФФУ протягом строків, визначених Дисциплінарними правилами ФФУ.
9.
Будь-яка така скарга, що виникає з футбольних питань, не вирішених органами
правосуддя ХОФФ , має подаватися лише до Органів здійснення футбольного правосуддя
ФФУ.
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10.
ХОФФ визнає виключну компетенцію органів футбольного правосуддя ФФУ та
Спортивного арбітражного суду в м. Лозанна щодо вирішення усіх питань, що пов’язані з
діяльністю у футболі.
11.
Скарга може подаватися до Органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ тільки
після того, як вичерпано усі офіційні внутрішні процедури ХОФФ.
Стаття 32. Контрольно-дисциплінарний комітет ХОФФ
1. Контрольно-дисциплінарний комітет ХОФФ (далі - КДК) складається з голови КДК,
заступника голови КДК та трьох членів КДК.
2. Присутність трьох членів КДК становить кворум.
3. Голова ( заступник Голови) КДК повинен мати повну вищу юридичну освіту.
Стаття 33. Апеляційний комітет
1.
Апеляційний комітет (далі - АК) складається з голови АК, заступника голови АК та
трьох членів АК.
2.
Присутність трьох членів АК становить кворум.
3.
АК уповноважений розглядати апеляції на рішення КДК відповідно до чинних на той
момент Дисциплінарних правил ХОФФ.
4.
Голова АК повинен мати вищу юридичну освіту.
VII. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ХОФФ
Стаття 34. Виконавчий директор ХОФФ. Повноваження та обов’язки
1.
Виконавчий директор ХОФФ є вищою посадою оперативного управління, яка
призначається та звільняється Виконавчим комітетом за поданням Голови ХОФФ строком на
чотири роки. Від імені ХОФФ, Виконавчий директор укладає угоди, видає довіреності,
відкриває банківські рахунки, має право підпису всіх фінанси-платіжних та інших
документів.
2.
Виконавчим директором ХОФФ може бути особа, яка не досягла 70-річного віку на
момент прийняття рішення про її обрання.
3.
Виконавчий директор ХОФФ має такі повноваження:
3.1. Представництво ХОФФ в частині, делегованій Головою ХОФФ;
3.2. Керівництво Адміністрацією ХОФФ;
3.3. Складання та подання для затвердження Виконавчим комітетом річного кошторису
надходжень та витрат ХОФФ;
3.4. Ініціювання витрат в межах бюджету ХОФФ;
3.5. Організація заходів з підготовки засідань органів управління ХОФФ;
3.6. Відповідає за ведення офіційного протоколу засідань Виконавчого комітету ХОФФ;
3.7. Контроль виконання рішень органів управління ХОФФ;
3.8. Затвердження штатного розпису ХОФФ.
3.9. Призначення та звільнення працівників ХОФФ, затвердження їх посадових
інструкцій;
3.10. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності винних осіб або заохочення;
3.11. Видає накази, розпорядження тощо.
4.
Виконавчий директор бере участь у Конференціях, засіданнях Виконавчого комітету
та може бути присутнім на засіданнях робочих груп і постійних комітетів.
5.
Головою ХОФФ або Виконавчим комітетом можуть визначатися додаткові права та
обов’язки Виконавчого директора.
VIII. ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ, ГРУПИ ФАХІВЦІВ, РОБОЧІ ГРУПИ
Стаття 35. Постійні комітети
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1.
Постійні комітети ХОФФ є органами з основних напрямів організації і розвитку
футболу. Комітети створюються і діють у відповідності до Статуту ХОФФ, а також
Положень, затверджених Виконавчим комітетом.
2.
Постійними комітетами ХОФФ є:
Комітет дитячо-юнацького футболу;
Комітет з розвитку футболу в області;
Комітет арбітрів;
Комітет з проведення змагань;
Комітет масового футболу;
Комітет жіночого футболу;
Комітет атестації аматорських команд;
3.
За необхідності, Голова ХОФФ може призначати групи спеціалістів для виконання
певних завдань, для яких необхідні спеціальні знання та досвід, та робочі групи - для
виконання окремих невідкладних завдань ХОФФ. Голова ХОФФ призначає керівників таких
груп та межі їх компетенції.
4.
Керівники комітетів консультуються з Головою ХОФФ, який може делегувати деякі
свої функції тому або іншому комітету.
5.
Керівник представляє свій комітет. На підставі консультацій з Головою ХОФФ ,
керівник комітету визначає дати засідань, відповідає за належне ведення діловодства, звітує
Виконавчому комітету та інформує Голову ХОФФ про стан справ у комітеті.
6.
Будь-який член Виконавчого комітету може відвідувати засідання комітетів, як
спостерігач.

IX.АТЕСТАЦІЯ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ
Стаття 36.Атестація футбольних клубів
1. ХОФФ бере на себе зобов’язання застосовувати систему атестації аматорських
футбольних клубів (команд та ДЮСЗ) у відповідності до вимог, нормативів та стандартів,
встановлених ФФУ та ХОФФ;
2. Атестацію аматорських футбольних клубів (команд) в Харківської області проводить
Комітет атестації аматорських футбольних клубів (команд) ;
3. Комітет атестації аматорських футбольних клубів (команд) формує постійно діючий
адміністративний підрозділ атестації аматорських футбольних клубів (команд) – допоміжний
орган Комітету.
4. Повноваження, обов’язки, вимоги до складу та процедура діяльності адміністративного
підрозділу атестації аматорських футбольних клубів (команд) визначаються Регламентом
про атестацію аматорських футбольних клубів(команд), затвердженим Виконавчим
комітетом ХОФФ.
5. Адміністративний підрозділ повинні мати у своєму складі хоча б одного кваліфікованого
юриста та економіста, кваліфікація яких визнана на національному рівні.
6. Комітет атестації аматорських футбольних клубів(команд) керує системою атестації
футбольних клубів та ухвалює рішення щодо доцільності видання атестату претендентові на
участь у регіональних змаганнях під егідою ХОФФ;
7. Комітет атестації аматорських футбольних клубів(команд) має право на відкликання
атестату, на підставах, передбачених у відповідних Регламентах про атестацію футбольних
клубів.
8. Адміністративний підрозділ атестації футбольних клубів є допоміжним органом Комітету
атестації аматорських футбольних клубів(команд) , який веде поточну роботу з вказаних
питань на підставі відповідних Регламентів ФФУ та ХОФФ;
9 . Адміністративний підрозділ допомагає Комітету атестації футбольних клубів належним
чином оцінити заявку кожного клубу(команди) та ухвалити ґрунтовне рішення для участі у
змаганнях під егідою ХОФФ.
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X. АДМІНІСТРАЦІЯ ХОФФ
Стаття 37. Адміністрація ХОФФ
1. Адміністрація ХОФФ здійснює поточну роботу з виконання завдань ХОФФ під
керівництвом Виконавчого директора, а саме:
1.1. здійснює організаційну підготовку засідань, забезпечує ведення протоколів та
реалізує рішення органів управління ХОФФ;
1.2.
здійснює фінансово-господарську діяльність ХОФФ;
1.3.
веде листування, планує поточну та перспективну діяльність ХОФФ та подає
складені плани роботи на узгодження Голові ХОФФ;
1.4. веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність ХОФФ і подає Голові
ХОФФ звітність щодо надходжень та витрат;
1.5.
співпрацює із засобами масової інформації та громадськістю;
1.6.
координує роботу постійних комітетів ХОФФ;
1.7.
взаємодіє з ФФУ.
XІ. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЕДЕРАЦІЇ,ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ,
ДІЯЛЬНОСТІ ТАПРИПИНЕННЯ
Стаття 38. Відокремлені підрозділи ХОФФ. Порядок утворення діяльності та
припинення діяльності відокремлених підрозділів
1. ХОФФ може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються
за рішенням Виконавчого комітету ХОФФ.
2. Відокремлені підрозділи ХОФФ у своїй діяльності керуються Статутом ХОФФ та діють
на підставі Положення.
3. Керівників відокремленого підрозділу призначається Виконавчим комітетом ХОФФ
строком на 4 роки.
4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
4.1. реалізують статутні мету та завдання ХОФФ у певному районі в межах наданих
рішенням Конференції ХОФФ;
4.2.проводять роботу по залученню нових членів (учасників) засобами, незабороненими
чинним законодавством України;
4.3. представляють ХОФФ на території Харківської області.
5. Відокремлений підрозділ виконує завдання, покладені Виконавчим комітетом.
6. Діяльність відокремленого підрозділу припиняється за рішенням Виконавчого комітету
ХОФФ.
XIІ. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 39. Власність, кошти та майно, кошторис
1.
Відповідно до законодавства, ХОФФ може мати у власності кошти та майно,
необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.
2.
ХОФФ може набувати право власності на:
2.1. Кошти або майно, передане членами ХОФФ, державою або органами місцевого
самоврядування у встановленому порядку;
2.2. Кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів;
2.3. Майно, придбане за рахунок власних коштів;
2.4. Майно та кошти, придбані в результаті, діяльності створених ХОФФ
госпрозрахункових установ та організацій, підприємств, заснованих ХОФФ;
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2.5. Пасивні доходи (доходи, одержані як відсотки, страхові виплати, відшкодування).
3.
Постійним джерелом формування власних коштів ХОФФ є:
3.1. Безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування;
3.2. Членські та вступні внески (доходи від основної діяльності);
3.3. Грошові внески членів ХОФФ, футбольних клубів та установ згідно з регламентами
змагань, що проводяться під юрисдикцією ХОФФ;
3.4. Грошові надходження від ФФУ.
4.
Власністю ХОФФ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та
нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке
майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ХОФФ, не вилучене з
цивільного обігу і не обмежене у використанні.
5.
ХОФФ самостійно і незалежно:
5.1. Здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через
її вищий орган управління - Конференцію, або через інші органи управління ХОФФ в межах
їх повноважень;
5.2. Має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації,
необхідні для досягнення статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації;
5.3. Відповідно до пункту 5.2. цієї статті ХОФФ має право на майно та кошти, набуті в
результаті фінансово-господарської та іншої діяльності, створених нею госпрозрахункових
установ та організацій, підприємств.
6.
ХОФФ є непідприємницьким товариством, забороняється розподіл отриманих доходів
(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів ХОФФ, працівників (крім
оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та
інших пов’язаних з ними осіб.
7.
Кошторис надходжень та витрат ХОФФ складається на кожний фінансовий рік.
8.
Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконавчим комітетом.
Стаття 40. Ревізійна комісія
1.
Контроль за розпорядженням майном та фінансово-господарською діяльністю ХОФФ
і її членів здійснюється Ревізійною комісією ХОФФ. Ревізійна комісія складається з голови
комісії, заступника голови комісії та одного члена комісії, які обираються Конференцією з
кандидатів, запропонованих Головою ХОФФ терміном на п’ять років. Ревізійна комісія, що
підзвітна Конференції, подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок.
2.
Кворум для прийняття рішення Ревізійною комісією складається з двох її членів.
3.
Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, за власною
ініціативою, або на вимогу не менш ніж 2/3 членів ХОФФ, а також за звернення ФФУ.
4.
Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ХОФФ та її членів надання
всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих
пояснень.
5.
Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла
загроза принциповим інтересам ХОФФ або її членів, чи нею були виявлені зловживання з
боку посадових осіб ХОФФ або її членів.
Стаття 41. Фінансовий рік
1. Фінансовий рік Федерації починається 1 січня і закінчується 31 грудня щорічно.
2. На кожний фінансовий рік затверджується кошторис надходжень та витрат ХОФФ.
Витрати, що не передбачені кошторисом, здійснюються лише на підставі прийнятого
Виконавчим комітетом ХОФФ рішення.
Стаття 42. Відповідальність за використання майна та коштів
1. ХОФФ зобов’язана вести бухгалтерський облік, складати фінансову звітність та
статистичну інформацію, бути зареєстрованою у відповідних державних органах, у тому
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числі в органах доходів і зборів, та сплачувати до бюджету обов’язкові податки й платежі
відповідно до законодавства.
2. Органи управління ХОФФ зобов’язані дотримуватись цільового та ефективного
використання майна та коштів ХОФФ, у тому числі наданих ФФУ на реалізацію статутної
діяльності ХОФФ як безповоротної фінансової допомоги, і звітувати про їх використання у
порядку та спосіб визначений законодавством та/або ФФУ.
3. Органи управління ХОФФ зобов’язані надавати необхідну ФФУ документацію, звітність
та інформацію під час здійснення ФФУ перевірок дотримання статутної діяльності, у тому
числі за зверненнями юридичних чи фізичних осіб, цільового та ефективного використання
майна та коштів, наданих ФФУ на реалізацію статної діяльності ХОФФ як безповоротної
фінансової допомоги.
4. Органи управління ХОФФ зобов’язані забезпечити організацію та ведення
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності й статистичної інформації
відповідно до законодавства України, а також дотримуватись фінансової дисципліни.
5. Голова та Виконавчий директор несуть персональну відповідальність за організацію та
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності й статистичної інформації,
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних
документах, збереження оброблених документів, регістрів та звітності протягом
встановленого строку, але не менше трьох років.
XIIІ. ЗМАГАННЯ
Стаття 43. Змагання з футболу
1.
Лише ХОФФ має повноваження організовувати або скасовувати змагання на території
Харківської області за участю членів ХОФФ.
2.
Змаганнями ХОФФ є:
2.1 . Чемпіонат, Кубок області та Суперкубок області серед аматорських команд, членів
ХОФФ;
2.2 Чемпіонат ДЮФЛХ серед обласних дитячо-юнацьких команд «U-14», «U-15», «U-16» та
«U-17»;
2.3 Обласні етапи Всеукраїнських змагання з футболу «Шкіряний м’яч»;
2.4 Чемпіонат та Кубок серед жіночих і дівочих команд;
2.5 Чемпіонат і Кубок з пляжного футболу;
2.6 Чемпіонат і Кубок серед ветеранів футболу ;
2.7 Чемпіонат серед футболістів-інвалідів;
2.8 Щорічні міжнародні та Всеукраїнські турніри серед юнацьких команд;
3.
Виконавчий комітет приймає рішення про створення або включення до своєї
компетенції інших змагань, а також про скасування існуючих змагань.
Стаття 44. Регламенти змагань
1.
Виконавчий комітет затверджує Регламенти та Положення, якими визначаються
умови і порядок участі команд у змаганнях, що проводяться під егідою ХОФФ.
2.
Умовою допуску до змагань, що проводяться ХОФФ, є згода виконувати положення
Статуту ХОФФ, регламентів та рішень компетентних органів управління ХОФФ, прийнятих
відповідно до них.
Стаття 45. Права членів ХОФФ стосовно проведення змагань, створення об’єднань
1.
Членам ХОФФ забороняється створення будь-яких об’єднань, союзів, асоціацій, ліг,
угруповань клубів, без згоди ХОФФ.
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2.
Член ХОФФ або його футбольні команди не мають права грати на території іншого
члена без згоди останнього.
XIV. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 46. Застосування дисциплінарних санкцій
1. Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил гри
або порушення Статутів ХОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА. регламентів, положень, рішень і
директив, чинних на час вчинення вищевказаних дій.
Стаття 47. Дисциплінарні санкції до членів ХОФФ
1. До членів ХОФФ та футбольних команд можуть застосовуватися такі дисциплінарні
санкції:
1.1. Попередження;
1.2. Зауваження;
1.3. Обов’язковий грошовий внесок;
1.4. Анулювання результату матчу;
1.5. Рішення про перегравання матчу;
1.6. Зняття турнірних очок;
1.7. Присудження перемоги команді - суперниці без проведення матчу;
1.8. Проведення матчу без глядачів;
1.9. Рішення про заборону використання стадіону;
1.10. Рішення про проведення матчу на іншому стадіоні;
1.11. Дискваліфікація з поточних змагань або виключення з учасників майбутніх змагань.
Стаття 48. Дисциплінарні санкції до фізичних осіб
1. До фізичних осіб можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції:
1.1. Попередження;
1.2. Зауваження;
1.3. Обов’язковий грошовий внесок;
1.4. Позбавлення права участі у зазначеній кількості матчів чи протягом визначеного або
невизначеного терміну;
1.5. Позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного або невизначеного
терміну.
Стаття 49. Повноваження Органів здійснення футбольного правосуддя щодо директив
та дисциплінарних санкцій
1.
Тільки Органи здійснення футбольного правосуддя уповноважені застосовувати
дисциплінарні санкції та видавати директиви.
2.
У зв’язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватися кілька
дисциплінарних санкцій та видаватися кілька директив.
3.
Директива може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, вона
визначає порядок застосування дисциплінарної санкції і/або може примушувати
відповідну(і) сторону(и) здійснити певні дії.
Стаття 50. Дисциплінарні правила
1.
Виконавчий комітет уповноважений видавати положення, що визначають процедуру
здійснення футбольного правосуддя - Дисциплінарні правила.
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XV.ЮРИСДИКЦІЯ
Стаття 51. Визнання Статуту ХОФФ
1.
Члени ХОФФ повинні включити до власних статутів положення, у відповідності з
яким член ХОФФ, його команди, гравці та офіційні особи погоджуються керуватись
Статутом ХОФФ і дотримуватися його вимог та виконувати рішення ХОФФ.
2.
Члени ХОФФ надають ХОФФ письмове підтвердження про ознайомлення з
положеннями пункту 1 Статті 51 Статуту ХОФФ.
Стаття 52. Вирішення спорів
1.
З усіх питань вирішення спорів, ХОФФ керується цим Статутом та законодавством
України. Місцем розгляду спорів, що підпадають під юрисдикцію ХОФФ, є місце
знаходження ХОФФ.
2.
Місцем розгляду для всіх справ щодо спорів, які підпадають під юрисдикцію ФФУ, є
місце знаходження ФФУ.
3.
Спори, що вирішуються в судовому порядку, розглядаються відповідними судами
згідно з чинним законодавством України.
XVІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 53. Питання, що не визначені у Статуті ХОФФ
1. При розгляді усіх питань, що не передбачені Статутом ХОФФ, слід користуватись
Статутом та іншими Регламентними документами ФФУ, УЄФА та ФІФА.
2. Якщо документами ФФУ цього непередбачено, то Виконавчий комітет ХОФФ має право
приймати рішення з усіх питань, не визначених Статутом, відповідно до чинного
законодавства, згідно з принципами чесності та справедливості.
Стаття 53. Припинення діяльності ХОФФ.
1.
Припинення діяльності ХОФФ відбувається внаслідок її реорганізації, саморозпуску
або примусового розпуску. ХОФФ не може бути реорганізована в юридичну особу, метою
діяльності якої є одержання прибутку.
2.
Припинення діяльності (реорганізація або саморозпуск) ХОФФ здійснюється тільки за
рішенням 4/5 від загальної кількості делегатів Конференції.
3.
Одночасно з ухваленням Конференцією рішення про припинення ХОФФ вона:
- призначає ліквідаційну комісію - орган, уповноважений здійснювати усі необхідні дії з
припинення ХОФФ;
- встановлює порядок та строки ліквідації ХОФФ;
- встановлює строк для з’явлення претензій кредиторами, який обчислюється з дня
публікації, у встановлених законодавством друкованих засобах масової інформації,
повідомлення про припинення ХОФФ та не може бути меншим, встановленого чинним
законодавством.
4.
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо
управління справами ХОФФ. Ліквідаційна комісія:
4.1. Розміщує в визначених законодавством друкованих засобах масової інформації
повідомлення про припинення ХОФФ та про порядок і строк з`явлення кредиторами вимог
до ХОФФ;
4.2. Вживає заходи щодо виявлення кредиторів ХОФФ та письмово повідомляє їх про
припинення діяльності ХОФФ;
4.3. Вживає заходи щодо виявлення дебіторів ХОФФ та стягнення дебіторської
заборгованості;
4.4. Оцінює наявне майно ХОФФ;
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4.5. Після закінчення строку з’явлення кредиторами своїх вимог, складає реєстр
кредиторів, передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення), розподільчий
баланс (у разі поділу) або проміжний ліквідаційний баланс (у разі ліквідації) та подає їх на
затвердження Конференції ХОФФ або органу, що прийняв рішення про припинення ХОФФ;
4.6. У разі ліквідації ХОФФ:
- проводить розрахунки з кредиторами ХОФФ відповідно до проміжного ліквідаційного
балансу та з дотриманням встановленого законом порядку черговості та строків;
- здійснює продаж майна ХОФФ для задоволення вимог кредиторів у разі недостатності у
ХОФФ грошових коштів;
- складає ліквідаційний баланс та подає його Конференції ХОФФ або органу, що прийняв
рішення про ліквідацію ХОФФ.
4.7. Вчиняє інші передбачені законодавством дії щодо припинення ХОФФ.
5.
У разі припинення ХОФФ (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
6.
ХОФФ визнається такою, що припинила свою діяльність з моменту державної
реєстрації її припинення.
Стаття 54. Рівний статус чоловіків і жінок
1. Чоловічий рід, що вживається у цьому Статуті, слід інтерпретувати як такий, що
застосовується і до жіночого роду.
Стаття 55. Зміни та доповнення до Статуту
1.
Зміни та доповнення до Статуту приймаються та затверджуються Конференцією.
Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації.
2.
Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається Конференцією за
наявності не менше 2/3 її складу, простою більшістю голосів присутніх членів Конференції.
3.
Про внесення змін та доповнень до Статуту, ХОФФ повідомляє орган державної
реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.
Стаття 56. Набуття чинності Статутом
1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Конференцією та вносяться на
реєстрацію до відповідного державного органу.
2. У частині, не передбаченій даним Статутом, ХОФФ керується чинним законодавством
України.
3. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не порушує інших його
положень.
4. Цей Статут набуває чинності з моменту державної реєстрації.
_________________________________________________________________________
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