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СТАТТЯ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. 
При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни слід розуміти наступним чином:  
Футзал –вид спорту,різновид футболу,діяльність та змагання з якого проходять під 
керівництвом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ» (далі - АФУ) і за 
Правилами гри. В контексті цього Статуту, Асоціація футзалу України розвиває «футзал» 
та «міні-футбол»;  
ФІФА -Міжнародна федерація футбольних асоціацій; 
УЄФА -Союз європейських футбольних асоціацій; 
ФФУ -Федерація футболу України; 
АФУ –ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ»; 
Асоціації - організації,спілки,що діють у певних відокремленихсферах футзалу; 
 Офіційні представники -члени (учасники) всіх органів АФУ,тренери та інші особи, які 
відповідають за технічні, методичні, адміністративні, суддівські питання та питання 
спостереження арбітражу в федераціях, асоціаціях, в футзальних клубах; 
 Правила гри – правила, затверджені Міжнародною Радою футбольних Асоціацій, у 
відповідності з якими проводяться змагання з футзалу; 
 Регламентуючі документи АФУ – внутрішні акти нормативного характеру, які 
регламентують певні комплекси взаємопов’язаних питань окремих сфер та аспектів 
діяльності АФУ та її членів, деталізують статутно-організаційні вимоги до органів та членів 
(учасників), містять процедурні, дисциплінарні та інші загальні правила, які включаються 
до правової основи організації та діяльності АФУ; 
Регламентуючі документи ФІФА, УЄФА, ФФУ - термін тлумачиться 
аналогічнопопередньому. 

 
СТАТТЯ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

2.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ» є самостійним 
добровільним об’єднанням, яке прагне сприяти розвитку і піднесенню футзалу на території 
України і входить до складу ФФУ, як її член (учасник). 
2.2. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ» є неприбутковою 
організацією. 
2.3. Діяльність АФУ ґрунтується на добровільній участі, рівноправності її членів  
(учасників), демократії, самоуправлінні, законності і гласності, захисту прав і законних 
інтересів її членів (учасників). 
2.4. Діяльність АФУ поширюється на всю територію України.  
2.4. АФУ формується із членів – організацій (асоціацій), галузевих ФСТ, ліг, які визнають її 
за орган, що здійснює управління з усіх питань, що стосуються футзалу на території 
України.  
2.5. Правовою основою діяльності АФУ є Конституція України, Закон України «Про 
громадські об’єднання», Податковий Кодекс України та чинне законодавство України, цей 
Статут, регламентуючі документи ФФУ, ФІФА, УЄФА, та рішення загального характеру, що 
приймаються органами АФУ в межах їх статутних повноважень, які є обов’язковими для 
всіх членів (учасників) АФУ.  
2.7. АФУ визнає принципи, мету та завдання ФІФА, УЄФА, ФФУ, приймає на себе 
зобов'язання неухильно дотримуватись Статутів, регламентних документів та прийнятих 
рішень зазначених організацій. 
2.8. У межах повноважень АФУ може: 
2.8.1.від свого імені укладати угоди, мати майно (рухоме і нерухоме) на праві власності, 
мати самостійний баланс, відкривати рахунки у банках, у тому числі в іноземній валюті, 
мати печатку та штампи зі своїм найменуванням та іншу символіку, користуватись іншими 
правами, передбаченими законодавством для об'єднань такого роду і вчиняти інші дії, не 
заборонені чинним законодавством.  
2.8.2. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.  
2.8.3. вносити пропозиції до органів влади і управління з питань розвитку футзалу в 
Україні.  
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2.9. АФУ поряд з повноваженнями щодо своїх членів (учасників), які передбачені чинним 
законодавством України для громадських об'єднань і цим Статутом, користується також 
повноваженнями щодо розвитку футзалу, делегованими ФФУ та державними органами 
виконавчої влади з фізичної культури і спорту, правом представляти український футзал в 
українських та міжнародних спортивних організаціях, з правом вирішення усіх питань 
стосовно участі України та українських клубів/команд з футзалу в міжнародних змаганнях 
з футзалу, а також правом на проведення всеукраїнських змагань з футзалу, 
використовуючи рекомендації ФФУ стосовно арбітрів та спостерігачів арбітражу для 
обслуговування змагань під егідою ФІФА, УЄФА.  
2.10. АФУ набуває права юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним 
законодавством України.  
2.11. Найменування АФУ:  
- повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ 
ФУТЗАЛУ УКРАЇНИ»; 
- скорочене найменування українською мовою: «АФУ». 
- повна власна назва англійською мовою: «FUTSAL ASSOCIATION OF UKRAINE»; 
- скорочена власна назва англійською мовою – «FAU». 
2.12. Місцезнаходження АФУ: Україна, 01133, м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 7-А. 
 
 

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ. 
3.1. АФУ утворюється та діє з метою забезпечення розвитку футзалу в Україні, зростання 
його рівня і масовості, гідного представництва України у міжнародному футбольному 
співтоваристві шляхом консолідації і координації зусиль громадян та організацій, 
зацікавлених у піднесенні українського футзалу, сприяння їх злагодженій взаємодії і 
співробітництву, демократизації управління футзалом, поширення єдиної, концептуально 
виваженої політики розвитку футзалу, дисциплінарної практики, методології гри, 
пропаганди, популяризації футзалу, задоволення та захисту інтересів членів АФУ.  
3.2. Для досягнення вищезазначеної мети АФУ ставить перед собою наступні завдання: 
3.2.1. Брати участь у розробці та втіленні програм розвитку футзалу в Україні, 
перспективних планів підготовки збірних команд України до міжнародних змагань, 
принципів та основних критеріїв формування збірних команд.  
3.2.2. Сприяти ефективній діяльності членів (учасників) АФУ щодо виконання статутних 
завдань.  
3.2.3. Сприяти забезпеченню організації змагань і турнірів, проводити чемпіонати, турніри, 
кубкові змагання серед клубів/команд України з футзалу, представляти країну в УЄФА і 
ФІФА.  
3.2.4. Сприяти становленню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії, порозуміння 
між членами (учасниками) АФУ.  
3.2.5. Погоджувати різноманітні підходи членів (учасників) АФУ до проблем, що 
відносяться до сфери діяльності АФУ та її членів (учасників), по можливості запобігати 
виникненню конфліктів і суперечок між членами (учасниками) АФУ та забезпечувати 
впровадження єдиної спільної політики розвитку футзалу.  
3.2.6. Забезпечувати дотримання всіма членами (учасниками) АФУ установчих та 
регламентуючих документів АФУ, Правил гри при проведенні футзальних матчів у будь-
якій формі, та з цією метою контролювати проведення останніх за участю членів 
(учасників) АФУ.  
3.2.7. Запобігати проявам негативної практики суддівства у футзалі, сприяти його 
об'єктивності, неупередженості і високому професіональному рівню.  
3.2.8. Забезпечувати демократичні засади організації і взаємодії членів (учасників) АФУ, 
які, зокрема, виключають дискримінацію щодо членів (учасників) АФУ з будь-яких підстав.  
3.2.9. Захищати інтереси членів (учасників) АФУ у відносинах з державними органами 
влади, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами. 
3.2.10. Надавати правову і соціальну допомогу членам (учасникам) АФУ – гравцям,тренерам 
та іншим фахівцям футзалу, проявляти турботу про ветеранів футзалу. 



4 

3.2.11. Сприяти підготовці гравців національного рівня, забезпеченню успішних виступів 
збірних команд України в Чемпіонатах, Кубках Європи та світу, інших міжнародних 
турнірах.  
3.2.12. Підтримувати зв'язок і співпрацювати з ФФУ, забезпечувати дотримання її Статуту 
та інших регламентуючих документів членами (учасниками) АФУ.  
3.2.13. При отриманні відповідних повноважень організовувати міжнародні змагання на 
території України, сприяти успішному виступу клубних  команд України на міжнародних 
змаганнях. 
3.2.14. Сприяти поширенню інформації про футзал в Україні (в т.ч. про діяльність АФУ) та 
обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційного бюлетеню АФУ для 
розповсюдження серед членів (учасників) АФУ, засобів масової інформації тощо, організації 
конференцій, семінарів для тренерів, арбітрів, інших фахівців футзалу, які репрезентують її 
членів (учасників). 
3.2.15. Забезпечувати здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо членів (учасників) 
АФУ. 
3.2.16. Представляти гравців, тренерів та інших фахівців футзалу до нагород, заохочень та 
присвоєння спортивних та почесних звань. 
3.2.17. Сприяти організації виготовлення офіційної нагородної та пам'ятної 
атрибутики,сувенірної ірекламної продукції АФУ. 
3.3. Для досягнення проголошених завдань АФУ у встановленому чинним 
законодавством порядку:  
3.3.1. представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів 
(учасників) у державних і громадських органах; 
3.3.2. залучає до виконання робіт, пов'язаних з виконанням статутних завдань АФУ, 
кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;  
3.3.3. з метою обміну досвідом сприяє своїм членам (учасникам) в організації поїздок за 
кордон та прийняттю діячів зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні; 
3.3.4. ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає 
допомогу у їх створенні; 
3.3.5. залучає до АФУ нових членів (учасників). Створює відокремлені підрозділи, секції, 
клуби, а також інші громадські структури. Зміцнює матеріально-технічну базу АФУ та її 
відокремлених підрозділів; 
3.3.6. організовує виготовлення офіційної нагородної та пам’ятної атрибутики, сувенірної  і 
рекламної продукції АФУ; 
3.3.7. проводить змагання, конференції, фестивалі, семінари, конгреси, круглі столи, прес-
конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, школи, лекції, 
симпозіуми, з’їзди та інші публічні спортивні заходи; 
3.3.8. співпрацює з іншими громадськими формуваннями, які по роду своєї діяльності 
близькі до статутної діяльності АФУ; 
3.3.9. має право виступати засновником громадських спілок, а також укладати договори 
про співпрацю з іншими громадськими формуваннями; 
3.3.10. має право встановлювати індивідуальні розміри вступних та членських внесків; 
3.3.11. розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі; 
3.3.12. бере участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів України; 
3.3.13. здійснює міжнародні зв'язки; 
3.3.14. укладає відповідні угоди з міжнародними, зарубіжними громадськими і 
благодійними організаціями, без мети отримання прибутку; 
3.3.15. для виконання статутних завдань має право засновувати засоби масової інформації, 
Інтернет-видання;  
3.3.16. вносить пропозиції до органів державної влади і управління; 
3.3.17. надає свої незалежні висновки з питань, що стосуються статутної діяльності АФУ; 
3.3.18.   має право одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань; 
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3.3.19. видає в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, 
поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відеоносіях книги, брошури, іншу 
друковану продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та 
аудіо-, відеоносіях), яка пропагує принципи та ідеї, для яких створено АФУ, і які тісно 
пов’язані з її основною діяльністю; 
3.3.20. бере участь у фінансуванні благочинних акцій, проектів, програм, що здійснюються 
АФУ як самостійно, так і спільно з іншими громадськими об’єднаннями, благодійними 
фондами, підприємствами і установами; 
3.4. Міжнародна діяльність здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі 
міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, 
нормам і принципам міжнародного права. 
 
 

СТАТТЯ 4. ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) АФУ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ. 
4.1. АФУ утворюється і діє на основі членства.  
4.2. Членами (учасниками) АФУ можуть бути юридичні особи приватного права, в тому числі 

громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18 років, 

за умови, що ці особи відповідають за організацію та вирішення пов’язаних з футзалом 
питань на своїй території, поділяють мету АФУ, Статутні завдання і бажають сприяти її 
діяльності у розвитку футзалу, надають згоду дотримуватися Статутів АФУ, ФФУ, УЄФА, 
ФІФА, їх регламентів, рішень, директив та на визнання їх виключної компетенції і 
юрисдикції та юрисдикції Спортивного арбітражного суду у Лозанні. Членами (учасниками) 
АФУ не можуть бути футзальні клуби та підприємства, установи, організації, що володіють 
прямо або опосередковано футзальними командами, предмет діяльності яких відноситься 
до сфери футзалу.  
4.3. У кожній області України, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі 
створюється тільки одна регіональна асоціація, яка у встановленому законодавством 
порядку реєструється (легалізується), набуває повноважень з розвитку футзалу в регіоні, 
після чого визнається АФУ. Регіональна асоціація створюється та діє на засадах членства.  
Інші юридичні особи приватного права, що займаються, або бажають займатися діяльністю 
з футзалу у даному регіоні можуть бути тільки членами (учасниками) регіональних 
асоціацій.  
4.4. Умовою прийому в АФУ члена (учасника) є: а) відповідність його цілей та завдань 
статутним документам АФУ; б) порядок залучення кандидата у члени (учасники) АФУ має 
відбуватись шляхом виборів, що проводяться шляхом проведення відповідної Конференції 
серед його членів (учасників); в) прийняття на себе зобов'язань дотримуватись вимог 
регламентуючих документів ФІФА, УЄФА, ФФУ, АФУ. 
4.5. Прийом у члени (учасники) АФУ здійснюється Конференцією АФУ. 
4.5.1. Заява про надання членства (участі) повинна містити офіційні рішення організації 
або установи про вступ, найменування кандидата, юридичну адресу, визначення 
юридичного статусу, форми участі в спортивній діяльності (якщо така має місце), 
відомості про осіб (керівні органи), уповноважених діяти від імені члена (учасника) без 
довіреності, про склад і засади формування органів управління, відомості про членство 
(участь) в інших спортивних об'єднаннях, згоду дотримуватися Статутів АФУ, ФФУ, УЄФА, 
ФІФА, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції і 
юрисдикції, визнання юрисдикції Спортивного арбітражного суду у Лозанні.  
4.5.2. До заяви додаються копії завірених належним чином установчих документів, а 
також регламентуючих документів (якщо такі є) – для членів (учасників), предмет 
діяльності яких відноситься до сфери футзалу.  
4.5.3. АФУ може вимагати від кандидата у члени (учасники) АФУ іншу інформацію 
(документи) про їх структуру та спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, 
обладнання та умов для гри в футзал тощо).  
4.5.4. Розгляд поданих заяв і винесення рішень про прийняття (відмову в прийнятті) в 
члени (учасники) АФУ проводиться в порядку, передбаченому даним Статутом.  
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4.5.5. Протягом роботи Конференції АФУ, на якій має бути вирішене питання прийняття в 
члени, кандидат в члени (учасники) АФУ може через своїх офіційних представників 
виступити на засіданні Конференції в підтримку свого прохання. Проте, ці особи повинні 
залишити зал засідань Конференції під час обговорення заяви іншими учасниками і на час 
проведення голосування з цього питання. Якщо Конференцією АФУ прийнято позитивне 
рішення, то офіційним представникам члена (учасника), щойно прийнятого до АФУ, 
негайно дозволяється брати участь у подальшій роботі Конференції з правом голосу. 
4.5.6. Особа, якій надано членство (участь) у АФУ, зобов'язана сплатити встановлені 
вступні та членські внески за весь поточний рік прийняття до АФУ у розмірі, визначеному 
Виконавчим комітетом. 
4.5.7. Внески повинні бути сплачені протягом тридцяти днів від дати прийняття у члени 
(учасники) АФУ згідно з рішенням Конференції.  
4.6. 3 моменту прийняття члена (учасника) до АФУ йому дозволяється приймати участь у 
будь-яких змаганнях, що організовуються під егідою АФУ, за умови того, що термін подачі 
заявки на участь у тих чи інших змаганнях ще не минув.  
4.7. Члени (учасники) АФУ мають право:  
4.7.1. Брати участь в управлінні АФУ через обрані за їх участю (участю їх представників, 
делегатів) органи АФУ. 
4.7.2. Приймати участь через своїх представників в обранні керівних органів, висувати 
кандидатури, бути обраними, в особі своїх представників, до складу керівних органів АФУ.  
4.7.3. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності АФУ.  
4.7.4. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності АФУ та її органів.  
4.7.5. Брати участь у спортивних, навчальних, методичних та інших заходах, що проводить 
АФУ, на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами АФУ.  
4.7.6. Користуватись, по можливості, підтримкою АФУ в своїй діяльності, що відповідає 
статутній меті АФУ.  
4.7.7. Користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав та законних інтересів зі 
сторони АФУ.  
4.7.8. Вийти із складу членів (учасників) АФУ.  
4.8. Члени (учасники) АФУ зобов'язані: 
4.8.1. Налагоджувати спортивну інфраструктуру для розвитку футзалу у відповідному 
регіоні та без винятків контролювати її. Активно сприяти реалізації політики АФУ у сфері 
футзалу, становленню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами, що 
діють в зазначеній сфері.  
4.8.2. Підкорятись у своїй діяльності в сфері футзалу вимогам Статуту та регламентуючих 
документів ФІФА, УЄФА, ФФУ, АФУ.  
4.8.3. Виконувати рішення, прийняті керівними органами АФУ в межах їх компетенції.  
4.8.4. Співпрацювати з АФУ з усіх питань, які стосуються організації змагань та футзалу 
взагалі.  
4.8.5. Своєчасно сплачувати членські внески.  
4.8.6. Дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення спірних питань 
передбачених регламентуючими документами ФІФА, УЄФА, ФФУ, АФУ.  
4.8.7. Дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної 
майстерності та принципів Чесної гри. Включати ці принципи до своїх Статутів, а також 
слідкувати за їх дотриманням клубами/командами, футболістами та офіційними особами.  
4.8.8. Включити до своїх статутів статтю із зобов’язанням дотримуватися дисциплінарних 
вимог та правил вирішення спірних питань, передбачених регламентуючими документами 
АФУ, ФФУ, УЄФА та ФІФА.  
Статут кожного члена (учасника) АФУ повинен передбачати вимоги щодо забезпечення 
виконання основного обов'язку для члена (учасника) АФУ: проведення незалежних та 
демократичних виборів своїх органів управління та делегатів на Конференцію АФУ. 
Виконавчий комітет має право відмовити у визнанні органу управління члена (учасника), у 
тому числі тимчасово утвореного, якщо є підстави вважати, що зазначений орган не був 
створений шляхом вільних, незалежних та демократичних виборів. 
4.9. Члени (учасники) АФУ зобов'язані також:  
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4.9.1. Приймати безпосередню участь в технічному та організаційному забезпеченні 
змагань, що проводяться АФУ, в порядку, який визначається регламентуючими 
документами АФУ згідно з рішеннями органів АФУ. 
4.9.2. Забезпечити відповідність своїх установчих та регламентуючих документів вимогам 
регламентуючих документів АФУ, повідомляти про зміни в таких документах. 
4.9.3. Забезпечити дотримання Статуту, регламентуючих документів ФІФА, УЄФА, ФФУ, 
АФУ всіма особами, що є їх членами (учасниками) (гравцями, тренерами, іншими фахівцями 
у сфері футзалу тощо) та покладення на своїх членів (учасників), що їм дисциплінарно 
підпорядковані, дисциплінарних санкцій відповідно до рішень дисциплінарних органів 
АФУ. 
4.9.4. Підтримувати авторитет АФУ. 
4.9.5. Не вчиняти дій, які суперечили б статутним цілям АФУ, підривали її престиж. 
4.10. Членство (участь) в АФУ може бути припинено внаслідок: 
4.10.1. Виходу з АФУ, подавши заяву до Виконавчого комітету (Конференції).  
4.10.2.Виключення з членів (учасників) АФУ відбувається за рішенням Конференції, 
прийнятим в порядку і на підставах, передбачених цим Статутом та дисциплінарними 
та/чи регламентуючими актами АФУ.  
 
 

СТАТТЯ 5. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ, ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО. 
5.1. За пропозицією Виконавчого комітету, Конференція АФУ може нагородити статусом 
Почесного президента або надати почесне членство особі за її видатні заслуги перед 
українським і/або європейським футзалом. 
5.2. Почесні Президенти і/або почесні члени можуть відвідувати засідання Конференції та 
Виконавчого комітету, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу. 
 
 

СТАТТЯ 6. УПРАВЛІННЯ АФУ. КЕРІВНІ ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ АФУ.  
6.1. Управління АФУ здійснюється на засадах демократії, гласності, високого 
професіоналізму, виборності органів управління, підпорядкованості і підзвітності органів 
управління в ієрархічному порядку, дотримання виконавчої дисципліни, врахування 
регламентуючих документів ФІФА, УЄФА, ФФУ та АФУ.  
6.2. АФУ здійснює управління футзалом через такі статутні органи: 
6.2.1. Конференція делегатів (Конференція) – вищий орган АФУ; 
6.2.2. Виконавчий комітет – виконавчий орган; 
6.2.3. Президія – орган оперативного управління;  
6.2.4. Виконавча дирекція - орган управління з питань поточної діяльності АФУ;  
6.2.5. Ревізійна комісія – контролючий орган АФУ.  
 
 

СТАТТЯ 7. КОНФЕРЕНЦІЯ. 
7.1. Конференція делегатів, які обрані членами (учасниками) АФУ, є вищим керівним 
органом АФУ. 
7.2. Чергова Конференція проводиться щороку. Звітно-виборча Конференція проводиться 
один раз в чотири роки. 
7.3. Виконавчий комітет може в будь-який час скликати позачергову Конференцію АФУ, 
для цього достатньо рішення, за яке проголосувало більш, ніж 2/3 членів Виконавчого 
комітету. 
7.4. На письмове прохання не менш, ніж 2/3 членів (учасників) АФУ скликається 
позачергова Конференція протягом одного місяця від дати одержання відповідної 
кількості заяв. 
7.5. Позачергові Конференції не входять у залік чотирьохрічного періоду, на який були 
вибрані керівні органи АФУ. 
7.6. Дата, місце проведення та порядок денний Конференції визначається рішенням 
Виконавчого комітету, про що письмово повідомляються члени (учасники) за два місяці до 
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дати проведення Конференції. 
7.7. Усі пропозиції та питання, які планується запропонувати до розгляду на Конференції, 
обов'язково надсилаються до Виконавчого комітету не пізніше, ніж за місяць до засідання 
Конференції. Конференцією розглядаються лише ті пропозиції та питання, які надіслані 
своєчасно та включені до порядку денного Конференції на її засіданні. 
7.8. В надзвичайних випадках Конференція може розглянути питання, які подані після 
встановленої граничної дати за умови, якщо за це буде подано 3/4 голосів присутніх 
делегатів. 
7.9. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі приймають участь не менш ніж 
2/3 обраних делегатів від членів (учасників). 
7.10. Статутом встановлюється норма представництва членів на Конференцію в кількості 
двох делегатів від кожного члена АФУ на Звітно-виборчу Конференцію та в кількості 
одного делегата від кожного члена АФУ на щорічну Конференцію. 
7.11. До компетенції Конференції належить вирішення будь-яких питань діяльності АФУ. 
7.12. До виключної компетенції Конференції належать такі питання: 
7.12.1. Визначення основних напрямків діяльності АФУ. 
7.12.2. Затвердження Статуту АФУ та внесення змін і доповнень до нього. 
7.12.3. Вибори Президента на чотирьохрічний термін. 
7.12.4. Вибори Віце-президентів (за пропозицією Президента) на чотирьохрічний термін. 
7.12.5. Вибори членів Виконавчого комітету. 
7.12.6. Обрання Дисциплінарного комітету. 
7.12.7. Обрання Ревізійної комісії. 
7.12.8. Прийняття та виключення членів АФУ. 
7.12.9. Заслуховування звітів Ревізійної комісії АФУ. 
7.12.10. Припинення діяльності АФУ. 
7.12.11. Реалізації права власності на майно АФУ. 
7.12.12. Проведення, у разі необхідності, ротації складу виборних органів АФУ.  
7.12.13. Реалізує право власності на майно і кошти АФУ, що складають 50 і більше % від 
загальної кількості майна і коштів АФУ. 
7.13. За рішенням простої більшості зареєстрованих делегатів Конференції голосування під 
час проведення виборів може бути як таємним, так і відкритим. У разі окремого рішення 
Конференції голосування на засіданні Конференції АФУ може відбуватись з використанням 
засобів зв’язку, в тому числі дистанційно, а також інших, не заборонених законодавством 
технічних засобів. 
7.14. Рішення з питань, зазначених у пункті 7.12.2. та у пункті 7.12.10 Статуту приймаються 
3/4 голосів зареєстрованих делегатів Конференції, а рішення з інших питань приймаються 
простою більшістю голосів делегатів Конференції. 
7.15. При голосуванні кандидат на посаду Президента АФУ вважається обраним у першому 
раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна більшість голосів 
(половина голосів плюс один). Якщо обрання у першому раунді не відбулося, проводиться 
другий раунд, за результатами якого обирається особа, кандидатура якої підтримана 
простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів). За рівного розподілу голосів у 
другому раунді, проводиться третій раунд, в якому обирається особа, яка набрала просту 
більшість голосів. За умови рівного розподілу голосів у третьому раунді, вибір здійснюють 
шляхом жеребкування, яке проводить виконавчий директор. 
7.15.1. Прізвища кандидатів на посаду Президента АФУ надсилаються від членів 
(учасників) АФУ до Виконавчого Комітету за місяць до Конференції. 
7.15.2. Кандидат на посаду Президента АФУ повинен бути уповноваженим представником 
члена (учасника) АФУ. 
7.15.3. Президент, у якого закінчився термін обрання, може бути переобраний на новий 
термін. 
7.16. Члени (учасники), членство яких тимчасово припинено (призупинено), та суб’єкти, 
яким надано тимчасове членство, не мають права голосу. 
7.17. Робота Конференції фіксується у протоколі. 
7.18. Рішення, прийняті на Конференції, набувають чинності з дня завершення 
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Конференції. 
7.19. Конференція може прийняти рішення про те, що ті чи інші рішення набувають 
чинності, починаючи з конкретної дати. У таких випадках реалізація рішень 
розпочинається з визначеної Конференцією дати. 
 
 

СТАТТЯ 8. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ. 
8.1. Виконавчий комітет є виконавчим органом АФУ, який проводить свої засідання у 
період між Конференціями та який формується із Президента, віце-президентів та членів, 
обраних Конференцією у кількісному складі згідно рішення Конференції.  
8.1.1. Кожен член Виконавчого комітету повинен обіймати певну посаду в структурі члена 
(учасника) АФУ або АФУ. Якщо зазначена умова припиняє дію протягом терміну 
повноважень особи, вона втрачає право входити у склад Виконкому.  
8.1.2. Виконавчий комітет має повноваження на прийняття рішень з усіх питань, які не 
належать до компетенції Конференції. 
8.2. Виконавчий комітет має такі повноваження, що не можуть передаватися або 
скасовуватися:  
8.2.1. загальне управління АФУ та здійснення контролю за її діяльністю;  
8.2.2. визначення організаційної структури АФУ; 
8.2.3. обрання та відкликання Виконавчого директора і, на його вимогу, директорів 
Виконавчої дирекції; 
8.2.4. визначення кількісного та затвердження персонального складу членів Президії; 
8.2.5. проведення ротації членів Президії в разі фізичної неможливості або відмови 
(письмової) від роботи в складі Президії, а також у випадку порушень Статуту АФУ 
регламентних документів ФФУ, ФІФА, або грубих порушень чинного законодавства; 
8.2.6. приймає рішення про створення та припинення відокремлених підрозділів АФУ; 
обрання та відкликання з посади керівників відокремлених підрозділів АФУ; 
8.2.7. тимчасовий (до рішення Конференції) прийом/виключення до/з складу членів 
(учасників) АФУ; 
8.2.8. затвердження річного фінансового плану АФУ; 
8.2.9. контроль за діяльністю Виконавчої дирекції, включаючи Виконавчого директора і 
директорів, особливо щодо виконання вимог Статуту, регламентів, положень, директив, 
рішень та наказів; 
8.2.10. затвердження регламентів, календарів та результатів змагань, що проводяться під 
егідою АФУ та інших регламентних документів, або делегування цих повноважень Президії 
із подальшим затвердженням на Виконавчому комітеті; 
8.2.11. затвердження розмірів вступних, річних, заявкових та інших обов’язкових внесків 
членів (учасників) АФУ, футзальних клубів/команд і вирішення всіх інших фінансових 
питань; 
8.2.12. управління коштами і майном; 
8.2.13. затвердження зразків нагородної, пам’ятної символіки та атрибутики, печаток та 
штампів; 
8.2.14. скликання Конференції АФУ, визначення дати, місця її проведення, порядку 
денного; 
8.2.15. підготовка та подання письмового звіту про діяльність АФУ на розгляд і 
затвердження Конференції; 
8.2.16. затвердження складу тренерської ради АФУ (у разі її створення), призначення 
головних тренерів та тренерського складу Національних збірних команд України з футзалу. 
8.3. Виконавчий комітет може доручати підготовку та впровадження його рішень або 
контроль за справами Президії, Виконавчій дирекції, комітетам, групам або окремим своїм 
членам. За результатами виконання таких доручень повірені особи або органи зобов’язані 
надати Виконавчому комітету відповідний письмовий звіт.  
8.4.Виконавчий комітет керує справами АФУ за винятком обсягу повноважень, делегованих 
Виконавчому директору, за умови, що ці повноваження не належать до виключних 
повноважень Виконавчого комітету відповідно до Статуту. 
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8.5. Строк повноважень членів Виконавчого комітету, обраних Конференцією, становить 
чотири роки. 
8.6. У випадку виникнення вакансії серед членів Виконавчого комітету, обраних 
Конференцією, наступна Конференція обирає заміну на решту строку повноважень. 
8.7. Як правило, Виконавчий комітет збирається раз на три місяці. При наявності 
необхідності вирішення нагальних питань – Виконавчий комітет приймає рішення за 
допомогою засобів сучасного зв’язку. 
8.8. Засідання Виконавчого комітету скликаються Президентом. На вимогу 1/3 членів 
Виконавчого комітету Президент повинен скликати засідання Виконавчого комітету 
протягом двох тижнів з дати цієї вимоги. Президент може запросити на засідання 
Виконавчого комітету третіх осіб для виконання ними консультативних функцій. 
8.9.  Засідання Виконавчого комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не 
менш ніж 2/3 від загальної кількості членів, включаючи Президента або, за його 
відсутності, одного з віце-президентів.  
8.10. Член Виконавчого комітету або Президент не можуть брати участі у розгляді будь-
якого питання, що стосується члена АФУ і/або клубу/команди, що приєднався до члена 
АФУ, з якими вони пов’язані спільними інтересами, або у випадку будь-якого конфлікту 
інтересів. 
8.11. Згідно із сукупністю своїх повноважень Виконавчий комітет може повністю або 
частково делегувати управління певними питаннями групам, що складаються виключно з 
його членів, а також окремим членам Комітетів АФУ чи Виконавчому директору. 
8.12. Рішення на засіданнях Виконавчого комітету приймаються простою більшістю голосів 
членів Виконавчого комітету, обраних на Конференції. Рішення про тимчасове прийняття 
або позбавлення членства в АФУ вважається прийнятим у разі, коли за нього 
проголосували не менш, ніж 3/4 членів Виконавчого комітету. Голосування є відкритим, 
якщо Виконавчий комітет не прийме інше рішення. За рівного розподілу голосів 
Головуючий має право вирішального голосу. 
8.13. Рішення Виконавчого комітету набуває чинності відразу після його прийняття, якщо 
Виконавчий комітет не прийме інше рішення. 
8.14. На засіданні Виконавчого комітету ведеться офіційний протокол. Протокол надається 
всім членам Виконавчого комітету перед наступним засіданням, а прийняте рішення, у 
визначений Виконавчим комітетом термін, надсилається членам АФУ та розміщується на 
сайті АФУ. 
8.15. Виконавчий комітет може припинити повноваження свого члена, або члена іншого 
виборного органу до наступної Конференції, якщо є підстави вважати, що ця особа 
припустилася істотного порушення службового обов’язку або неналежно поводила себе. 
При розгляді цього питання Конференцією, особа, щодо припинення повноваження якої 
розглядається питання, має право виступити на свій захист. Прийняття вказаного у цій 
статті рішення приймається 2/3 від загальної кількості голосів членів Виконавчого 
комітету, які мають право голосу. Член Виконавчого комітету, відносно якого 
розглядається зазначене питання, не має права брати участі в обговореннях або 
голосуванні. 
8.16. Виконавчий комітет може прийняти рішення про тимчасове позбавлення членства в 
АФУ, якщо є докази, що цей член (учасник) припустив істотних порушень Статуту АФУ, 
регламентних та/чи статутних документів ФІФА, УЄФА, ФФУ, норм чинного законодавства. 
 
 

СТАТТЯ 9. ПРЕЗИДІЯ. 
9.1. Президія створюється Президентом з метою розв'язання першочергових та 
надзвичайних питань, що виникли в діяльності АФУ і потребують негайного або 
оперативного вирішення в період між засіданнями Виконавчого комітету.  
9.2. Порядок роботи Президії визначається положеннями цієї статті та відповідним 
положенням АФУ.  
9.3. До складу Президії входять Президент і віце-президенти за посадами та інші особи, 
визначені Президентом. Склад Президії АФУ затверджується Виконавчим комітетом.  
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9.4. Головує на засіданнях Президії Президент, а за його відсутності, визначений 
Президентом віце-президент.  
9.5. Порядок денний, дата, час та місце засідання Президії визначається Президентом. 
Кожний член Президії має право внести на її розгляд питання, що потребує оперативного 
вирішення.  
9.6. Президія може призначати тимчасові комісії, утворювати експертні та інші групи 
фахівців, відряджати їх для виконання завдань (доручень) в райони, міста, області України 
або за кордон. 
9.7. Президія має право приймати рішення з усіх питань, які не є виключною компетенцією 
Конференції та Виконавчого комітету, зокрема: 
9.7.1. Виконання рішень Конференції та Виконавчого комітету.  
9.7.2. Затвердження штатного розкладу за пропозицією Президента.  
9.7.3. У разі потреби, створення тимчасових комітетів на додаток до тих, що визначені в 
цьому Статуті, затвердження Положень про них та призначення голів, заступників голів та 
членів цих комітетів.  
9.7.4. Затвердження положень про тимчасові комітети та інших регламентуючих 
документів.  
9.7.5. Вирішення питань нагородження та заохочення.  
9.7.6. Організація та спрямування роботи комітетів та підрозділів АФУ.  
9.7.7. Підготовка засідань керівних органів АФУ.  
9.7.8. Обрання делегатів АФУ для участі в роботі Конгресу ФФУ та висунення кандидатур на 
обрання в керівні органи ФФУ та УЄФА. 
9.8. Рішення Президії є обов'язковим для всіх членів (учасників) АФУ і набуває чинності з 
моменту прийняття, якщо в ньому не передбачено інше. Президент негайно інформує 
Виконавчий комітет про прийняті Президією рішення. Рішення Президії розміщується на 
сайті АФУ в порядку, визначеному рішенням. 
9.9.Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів членів. При рівній кількості 
голосів у ході голосування вирішальний голос має Президент. У випадку неможливості 
скликання Президії у встановлений термін рішення можуть прийматися із застосуванням 
сучасних засобів зв’язку.  
9.10. Засідання Президії вважається правомочним у разі присутності на ньому більшості 
членів Президії.  
 
 

СТАТТЯ 10. ПРЕЗИДЕНТ. 
10.1. Президентом АФУ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є громадянином 
України та делегатом Звітно-виборчої Конференції. 
10.2. Президент обирається Звітно-виборчою Конференцією терміном на чотири роки. Він є 
вищою посадовою особою, яка очолює АФУ. Президент підзвітний тільки Конференції. 
10.3. Президент має сукупність невід'ємних прав та обов'язків, а саме: 
10.3.1. особисто керує діяльністю АФУ, забезпечує незалежність АФУ, права і свободи її 
членів (учасників), є гарантом дотримання законодавства і Статуту АФУ; 
10.3.2. без довіреності представляє АФУ в ФФУ, УЄФА та ФІФА, державних органах України 
та інших країн, державних та недержавних установах, громадських організаціях та перед 
третіми особами; 
10.3.3. пропонує Конференції на обрання кандидатури віце-президентів; 
10.3.4. має виключне право пропонувати Виконавчому комітету кандидатуру для 
призначення Виконавчим директором АФУ; 
10.3.5. керує роботою та головує на засіданнях Виконавчого комітету, Президії та 
Конференції;  
10.3.6. має право першого підпису фінансових та інших документів АФУ; 
10.3.7. укладає від імені АФУ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою 
рахунки в банківських установах; 
10.3.8. видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для 
підпорядкованих йому органів АФУ; 
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10.3.9. розподіляє обов'язки між віце-президентами та іншими співробітниками АФУ;  
10.3.10. нагороджує від імені АФУ осіб за видатні заслуги перед вітчизняним футзалом; 
10.3.11. представляє за згодою Виконавчого комітету видатних футзалістів і тренерів та 
інших фахівців з футзалу,членів (учасників) АФУ до державних або відомчих нагород та 
почесних звань; 
10.3.12. за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос. 
10.4. За відсутності Президента його повноваження і обов'язки покладаються на одного з 
віце-президентів. 
10.5. Якщо Президент припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, 
його функції виконує віце-президент, визначений Виконавчим комітетом, протягом 
відповідного терміну, але не довше, ніж до наступної Конференції. 
 
 

СТАТТЯ 11. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ. 
11.1. Віце-президентами можуть бути обрані особи з числа делегатів Конференції за 
поданням Президента. 
11.2. Віце-президенти керують роботою АФУ за напрямками у відповідності до рішень 
Конференції, Виконавчого комітету, Президії і доручень Президента.  
11.3. Віце-президенти підпорядкуються Конференції та Президенту і виконують свої 
обов’язки згідно із затвердженими рішеннями Виконавчого комітету.  
11.4. У виняткових випадках, рішенням Виконавчого комітету Президент та віце-
президенти можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх обов’язків, до 
остаточного рішення Конференції.  
 
 

СТАТТЯ 12. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР. 
12.1. Виконавчий директор є посадовою особою, яка виконує функції з оперативного 
управління АФУ, яка затверджується Виконавчим комітетом за поданням Президента. 
Виконавчий директор не може виконувати обов’язки офіційних осіб матчу. Виконавчий 
директор наймається нароботу та виконує свої обов'язки відповідно до трудової угоди. 
12.2. Виконавчому директору делегуються такі повноваження: 
12.2.1. представництво АФУ в частині, делегованій Президентом;  
12.2.2. керівництво виконавчою дирекцією АФУ; 
12.2.3. затвердження штатного розкладу структурних підрозділів АФУ; 
12.2.4. призначення на посаду та звільнення працівників Виконавчої дирекції; 
12.2.5. подання Виконавчому комітету пропозицій щодо кандидатур на посади голів, 
заступників та членів постійних комітетів АФУ; 
12.2.6. подання для затвердження Виконавчим комітетом річного кошторису доходів та 
видатків; 
12.2.7. складання проекту звіту про діяльність АФУ та подання на розгляд Виконавчого 
комітету; 
12.2.8. контроль виконання бюджету АФУ; 
12.2.9. організація заходів з підготовки засідань органів управління АФУ; 
12.2.10. контроль за виконанням рішень органів управління АФУ; 
12.2.11. визначення складу та меж компетенції у роботі кожної групи фахівців та робочих 
груп. 
12.3. Виконавчий директор приймає участь у Конференціях, засіданнях Виконавчого 
комітету та його робочих груп, Президії та комітетів, виконуючи при обговореннях дорадчі 
функції. 
12.4. Виконавчим комітетом можуть визначатися додаткові права та обов’язки 
Виконавчого директора. 
12.5. Виконавчий директор може делегувати частину своїх обов’язків окремим 
працівникам Виконавчої дирекції. 
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СТАТТЯ 13. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ. 
13.1. Виконавча дирекція є органом з питань поточної діяльності АФУ та веде справи АФУ 
під керівництвом Виконавчого директора,а саме: 
13.1.1. веде поточні справи, здійснює контроль виконання рішень органів управління АФУ 
та готує матеріали для їх проведення; 
13.1.2. забезпечує діяльність АФУ і організацію підготовки засідань органів управління;  
12.1.3. готує протоколи засідань; 
13.1.4. веде діловодство; 
13.1.5. здійснює зв’язок із громадськістю та засобами масової інформації. 
13.2. За поданням Виконавчого директора Виконавчий комітет призначає директорів, які 
виконують роботу і ведуть справи АФУ під керівництвом Виконавчого директора. 
13.3. Директори та працівники виконують обов’язки у межах повноважень, встановлених 
Виконавчим директором у відповідному положенні, яке затверджується Виконавчим 
комітетом. Працівники Виконавчої дирекції не можуть здійснювати офіційних функцій з 
арбітражу (суддівства), суддівського спостереження. 
13.4. Директори та працівники можуть відвідувати засідання Виконавчого комітету, де 
розглядається їх діяльність з правом дорадчого голосу. 
 
 

СТАТТЯ 14. КОМІТЕТИ. 
14.1. Комітети АФУ є робочими органами АФУ, що виконують рішення Конференції, 
Виконавчого комітету та Президії, ведуть поточну роботу під керівництвом Виконавчого 
комітету і Президії. 
14.2.  Комітети діють у відповідності із затвердженими Положеннями. 
14.3. Комітети співпрацюють з відповідними комітетами ФФУ у межах своєї компетенції. 
14.4. Постійні комітети утворюються за рішенням Виконавчого комітету.  
14.5. До складу комітетів входить голова і така кількість членів, яка вважається необхідна 
для повноцінного функціонування комітету.  
 
 

СТАТТЯ 15. ДИСЦИПЛІНАРНІ ОРГАНИ. 
15.1. Дисциплінарним органом АФУ є Дисциплінарний комітет АФУ (далі - ДК АФУ). 
15.2. ДК АФУ створюється для контролю за виконанням рішень та дотриманням вимог 
керівних органів АФУ її посадовими особами, іншими особами, які дисциплінарно 
підпорядковані АФУ, та накладення дисциплінарних санкцій. 
15.3. ДК АФУ може виконувати функції органів першої інстанції органів здійснення 
футбольного правосуддя, щодо розгляду справ, не пов’язаних з діяльністю у 
професіональному футзалі, та не віднесених до виключної компетенції КДК ФФУ, а також 
до компетенції Палати з вирішення спорів ФФУ. 
15.4. ДК АФУ обирається у повному складі Конференцією строком на 4 роки і підзвітний 
останній. 
15.5. До складу ДК АФУ входять голова, секретар та три члени.  
15.6. Повноваження та порядок діяльності ДК АФУ регулюється Дисциплінарними 
правилами Федерації футболу України.  
15.7. ДК АФУ може застосовувати санкції по відношенню до осіб, вказаних у п.15.2. за будь-
яке порушення Статуту АФУ, інструкцій, правил, інших регламентуючих документів ФІФА, 
УЄФА, ФФУ, АФУ, рішень, прийнятих органами АФУ. Виключенням з цього правила є 
питання статусу гравців, переходів, дискваліфікації та позбавлення будь-яких членів 
(учасників) АФУ членства в АФУ, рішення з яких приймають інші органи АФУ та ФФУ.  
 

 
СТАТТЯ 16. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. 

16.1. Фінансовий контроль за діяльністю АФУ і її членів здійснюється Ревізійною комісією, 
яка обирається Конференцією терміном на 4 роки, підзвітна останній, надає їй на 
затвердження результати проведених нею перевірок та складає висновки щодо щорічних 
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звітів та балансів. 
16.2. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції, Виконавчого 
комітету, власною ініціативою, або на вимогу не менш, ніж 1/3 членів (учасників) АФУ. 
 16.3. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб АФУ та її членів  (учасників) 
надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також 
особистих пояснень.  
16.4. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції, якщо виникла 
загроза принциповим інтересам АФУ чи її членів (учасників), або були виявлені фінансові 
зловживання з боку посадових осіб АФУ чи її членів (учасників).  
 
 

СТАТТЯ 17. КОШТИ ТА МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АФУ. 
17.1. АФУ не має на меті отримувати прибуток та є неприбутковим громадським 
об’єднанням.  
17.2. АФУ може набувати право власності на:  
17.2.1. кошти та майно, передане членами (учасниками) АФУ або державою у 
встановленому порядку; 
17.2.2. кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 
допомоги чи добровільних пожертв; 
17.2.3. майно, придбане за рахунок власних коштів; 
17.2.4. майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених АФУ госпрозрахункових 
установ та організацій, заснованих підприємств; 
17.2.5. пасивні доходи (доходи, одержані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат, 
відшкодувань, а також роялті). 
17.3. Постійним джерелом формування власних коштів АФУ є: 
17.3.1. безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування; 
17.3.2. обов'язкові грошові внески членів (учасників) згідно з статутною діяльністю АФУ 
(цільові надходження від основної діяльності);  
17.3.3. грошові надходження від ФФУ, УЄФА та ФІФА. 
17.4. Власністю АФУ 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 АФУ, не вилучене з 
цивільного обігу і не обмежене у використанні. 
17.5. АФУ самостійно і незалежно: 
17.5.1. здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном 
через її найвищий орган управління - Конференцію або через інші органи АФУ в межах їх 
повноважень; 
17.5.2. має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, 
необхідні для виконання статутних цілей, у тому числі засоби масової інформації; 
17.5.3. має право в установленому порядку займатися маркетинговою та рекламною 
діяльністю, здійснювати посередництво в розміщенні реклами та володіти рекламними 
носіями. 
17.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) АФУ або їх частини серед 
засновників (учасників), членів, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування 
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 
17.7. Доходи (прибутки) АФУ використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання АФУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 
установчими документами. 

 
 

СТАТТЯ 18. ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. 
18.1. АФУ взаємодіє з державними органами, громадськими організаціями, їх спілками, 
юридичними особами, зарубіжними та міжнародними неурядовими організаціями на 
підставі чинного законодавства та відповідних договорів. 
18.2. АФУ визнає керівну роль ФІФА, УЄФА та ФФУ в питаннях розвитку футзалу і 
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дотримується їх вимог та регламентуючих документів.  
18.3. З моменту вступу до членів (учасників) АФУ на членів (учасників) АФУ 
розповсюджуються усі положення цього Статуту. 
 
 

СТАТТЯ 19. ПОЗБАВЛЕННЯ ЧЛЕНСТВА В АФУ.  
19.1. Будь-який член (учасник) АФУ може бути виключений із членів (учасників) АФУ у 
випадках:  
19.1.1. несплати обов'язкових грошових внесків або у разі інших боргів перед АФУ.  
19.1.2. порушення Статуту та інших регламентуючих документів ФІФА, УЄФА,ФФУ і АФУ, 
норм чинного законодавства.  
19.1.3. за будь-який грубий прояв неповаги до АФУ або до одного із членів (учасників) АФУ.  
19.2. Остаточне рішення про позбавлення членства в АФУ приймає Конференція.  
 
 

СТАТТЯ 20. ОФІЦІЙНІ МОВИ. 
20.1. Офіційною мовою АФУ є українська, на якій ведуться протоколи, офіційна 
кореспонденція та спілкування.  
20.2. Офіційні рішення Конференції, Виконавчого комітету і Президії, а також листування 
викладаються українською мовою.  
20.3. Англійською та іншими мовами ведеться офіційна кореспонденція та спілкування з 
національними асоціаціями інших країн, а також з ФІФА та УЄФА. 
 
 

СТАТТЯ 21. СТАТУС ГРАВЦІВ. 
21.1. Гравці футзальних клубів, які мають письмові контракти з клубом та отримують за 
свою діяльність у футзалі винагороду, мають статус професіональних гравців з футзалу. 
Інші гравці вважаються аматорами. 
21.2. Тексти визначень та інших положень, що регламентують статус або перехід гравців з 
команди в команду, містяться у Регламентах змагань, затверджених Виконавчим комітетом 
АФУ та Регламенті ФФУ зі статусу та трансферу футболістів. 
 
 

СТАТТЯ 22. ПРАВИЛА ГРИ. 
22.1. Змагання з футзалу проводяться у відповідності з вимогами «Правил гри», що 
затверджені Міжнародною Радою Футбольних Асоціацій, яка має виключне право вносити 
до них зміни, доповнення та їх трактування. 
 
 

СТАТТЯ 23. ЗМАГАННЯ З ФУТЗАЛУ. 
23.1. АФУ має повноваження організовувати, проводити або скасовувати змагання в Україні 
з футзалу за участю аматорських, професіональних клубів/команд, збірних команд України. 
23.2. Виконавчий комітет може делегувати асоціаціям та/або іншим об`єднанням 
футзальних клубів, що є членами (учасниками) АФУ, повноваження з організації та 
проведення змагань шляхом укладання відповідних договорів. 
23.3. Змагання АФУ з футзалу в тому числі, але не виключно, є: 
 чемпіонат та Кубок України серед аматорських команд; 
 чемпіонати та першості серед аматорів фізкультурно-спортивних товариств та відомств; 
 чемпіонат і першість України серед дитячо-юнацьких команд у різних вікових 

категоріях; 
 чемпіонат, першість і Кубок України серед жіночих, молодіжних і дівочих команд; 
 чемпіонат, першість, Кубок України та Суперкубок України серед команд 

професіональних клубів;  
 чемпіонат та Кубок України серед студентських команд; 
 чемпіонат та Кубок України серед осіб з вадами здоров’я; 
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 щорічні міжнародні та всеукраїнські турніри серед професіональних та аматорських 
команд. 

23.4. Виконавчий комітет приймає рішення про створення та проведення інших змагань, а 
також про скасування існуючих змагань. 
23.5. Члени (учасники) АФУ і/або підпорядковані йому члени, клуби/команди не мають 
права проводити офіційні матчі на території України без згоди АФУ. 
23.6. АФУ зобов’язується дотримуватись міжнародного календаря матчів, складеного 
ФІФА/УЄФА. Будь-які міжнародні регіональні змагання, що організовуються та 
проводяться членами (учасниками) АФУ, але не передбачені міжнародним календарем 
матчів, повинні узгоджуватися з АФУ. 
23.7. Виконавчий комітет може складати додаткові формально-юридичні положення 
(регламенти, дерективи тощо), які стосуються організації та проведення змагань. 
23.8. Виконавчий комітет затверджує календарі змагань, надані асоціаціями та лігами,  
узгоджуючи їх з календарями міжнародних змагань, що проводяться ФІФА, УЄФА та ФФУ. 
23.9. Виконавчий комітет затверджує регламенти, якими визначаються умови і порядок 
участі команд у змаганнях, що проводяться під юрисдикцією АФУ. 
23.10. Умовою допуску до змагань під юрисдикцією АФУ команд та клубів, що входять до 
складу членів АФУ, є їх зобов’язання виконувати положення Статутів, регламентів та 
рішень ФФУ та АФУ. 
 
 

СТАТТЯ 24. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ АФУ. 
24.1. При розгляді усіх питань, які не передбачені цим Статутом, слід користуватися 
Статутом та іншими регламентуючими документами ФФУ за умови, якщо вони 
передбачають той чи інший випадок. Якщо документами ФФУ цього не передбачено, будь-
які питання вирішуються Конференцією або Виконавчим комітетом. 
 
 

СТАТТЯ 25. ВІДНОСИНИ З ФФУ. 
25.1. АФУ є членом (учасником) ФФУ і будує свої відносини з нею на підставах взаємної 
поваги, повного визнання її компетенції та юрисдикції.  
25.2. АФУ забезпечує дотримання своїми членами (учасниками) Статуту, регламентів, 
директив та рішень органів ФІФА, УЄФА, ФФУ та визнає їх керівну роль з питань розвитку 
футзалу.  
25.3. АФУ відповідно до вимог Статуту ФФУ у своїй діяльності зобов’язується: 
25.3.1. дотримуватись дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, 
передбачених регламентними документами ФФУ, УЄФА та ФІФА, виконувати рішення 
органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ; 
25.3.2. дотримуватись принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної 
майстерності та принципів Чесної гри; 
25.3.3. забезпечувати відповідність структури своїх установчих і регламентуючих 
документів вимогам Статуту ФФУ та повідомляти ФФУ про зміни в них. Подавати 
Виконавчому комітету ФФУ для затвердження проекти регламентних та узгодження 
статутних документів, а також зміни та доповненнях до них; 
25.3.4. забезпечувати проведення незалежних та демократичних виборів своїх органів 
управління та делегатів на Конгрес ФФУ. 
 
 

СТАТТЯ 26. РОЗГЛЯД КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ. 
26.1. Органами розгляду конфліктних ситуацій в АФУ є: 
 Дисциплінарний комітет АФУ (далі – ДК АФУ) – дисциплінарний орган АФУ;  
 Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ (КДК ФФУ) – орган здійснення футбольного 

правосуддя ФФУ першої інстанції;  
 Апеляційний комітет ФФУ (АК ФФУ) – орган здійснення футбольного правосуддя ФФУ 

другої інстанції;  
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 Палата з вирішення спорів ФФУ (ПВС ФФУ) – має виключну компетенцію щодо 
вирішення спорів між клубами та футболістами і тренерами (далі по тексту - 
футболісти), які стосуються питань працевлаштування і контрактних спорів, що 
виникають із трудових правовідносин, а також спорів між клубами з приводу виконання 
трансферних зобов'язань та виплат і обчислення компенсації за підготовку футболістів;  

 Спортивний арбітражний суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS) – міжнародний 
арбітражний орган, що вирішує спори, що мають відношення до спорту.  

26.2. Члени ДК АФУ не можуть входити до складу Виконавчого комітету. 
26.3. Юрисдикція та процесуальні дії ДК АФУ мають виключну компетенцію розглядати всі 
конфліктні стосунки та ситуації між АФУ і членами, командами, клубами, гравцями, 
арбітрами та офіційними особами, що не віднесенні до Повноважень КДК ФФУ та ПВС ФФУ.  
26.4. Члени ДК АФУ застосовують під час розгляду справ Дисциплінарні правила ФФУ, 
Статутні і регламентуючі норми, правила, постанови ФІФА, УЄФА, ФФУ та АФУ.  
26.5. Рішення ДК АФУ, КДК ФФУ, АК ФФУ, ПВС ФФУ та CAS є обов’язковими для виконання 
всіма суб’єктами футзалу. 
 
 

СТАТТЯ 27. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) АФУ СТОСОВНО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗМАГАНЬ, СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ. 

27.1. Членам (учасникам) АФУ забороняється створення будь-яких об’єднань, союзів, 
асоціацій, ліг, угруповань клубів без згоди Виконавчого комітету. 
27.2 Член (учасник) АФУ або підпорядковані йому футзальні клуби/команди не мають 
права приймати участь у змаганнях на території іншої держави без згоди АФУ. 
27.3. Забороняється створення професіональних клубів з футзалу без згоди АФУ. 

 
 

СТАТТЯ 28. АТЕСТУВАННЯ ФУТЗАЛЬНИХ КЛУБІВ. 
28.1. Атестування футзальних клубів в Україні проводятьсяу порядку, визначеному 
Виконавчим комітетом за погодженням з ФФУ. 
 
 

СТАТТЯ 29. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
29.1. Дисциплінарні санкції застосовуються за неспортивну поведінку, порушення Правил 
гри або порушення Статутів ФІФА, УЄФА, ФФУ та АФУ, регламентів, положень, рішень і 
директив, діючих на час вчинення порушень.  
29.2. До членів (учасників) АФУ та футзальних клубів/команд можуть бутизастосовані такі 
дисциплінарні санкції:  
а) зауваження; 
б) попередження; 
в) грошовий штраф; 
г) анулювання результату гри; 
д) рішення про перегравання гри; 
е) зняття турнірних очок; 
є) присудження перемоги команді-суперниці без проведення гри; 
ж) проведення гри без глядачів; 
з) рішення про заборону гри на власному майданчику; 
и) рішення про проведення домашньої гри на нейтральному майданчику; 
і) дискваліфікація в поточних змаганнях; 
ї) виключення з учасників майбутніх змагань. 
29.3 До фізичних осіб (гравців, арбітрів, спостерігачів арбітражу, делегатів тощо) можуть 
бути застосовані такі дисциплінарні санкції: 
а) зауваження; 
б)попередження; 
в) грошовий штраф;  
г) позбавлення права участі у зазначеній кількості матчів чи протягом визначеного або 
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невизначеного терміну; 
д) позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного або невизначеного 
терміну. 
 
 

СТАТТЯ 30. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СПІЛКИ.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ,  

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ. 

30.1. АФУ самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може 
засновувати у встановленому порядку свої відокремлені підрозділи.  
30.2. АФУ може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, крім 
випадків передбачених законодавством, та утворюються за рішенням Виконавчого 
комітету АФУ. 
30.3. Відокремлені підрозділі АФУ у своїй діяльності керуються Статутом АФУ. 
30.4. Керівник відокремленого підрозділу призначається Виконавчим комітетом АФУ 
строком на 2 роки. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути представником 
члена (учасника) АФУ. 
30.5. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження: 
 реалізують статутні мету та завдання АФУ у певному регіоні в межах повноважень, 

наданих рішенням Виконавчого комітету та/чи Конференції АФУ; 
 проводять роботу по залученню нових членів (учасників) засобами не забороненими 

чинним законодавством України; 
 представляють АФУ на певній території.  
30. 6. Керівник відокремленого підрозділу має право: 
 використовувати назву та символіку АФУдля реалізації завдань АФУ; 
 отримувати допомогу у реалізації завдань АФУвід керівних органів АФУ; 
 бути присутнім на Конференції АФУ;  
 бути присутнім на засіданні Виконавчого комітету АФУ з правом дорадчого голосу; 
 звертатись з клопотаннями до керівних органів  АФУ. 
30.7. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний: 
 дотримуватись вимог Статуту АФУ; 
 активно впроваджувати рішення керівних органів АФУ, прийнятих в межах Статуту АФУ 

та чинного законодавства; 
 не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) АФУ. 
30.8. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за 
рішенням Виконавчого комітету АФУ. 
30.9. Про закриття відокремленого підрозділу АФУ повідомляє уповноважений орган з 
питань реєстрації за місцезнаходженням АФУ. 
 
 

СТАТТЯ 31. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ. 
31.1. Члени (учасники) АФУ мають право звернутися до керівних органів АФУ, посадових 
осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та 
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо 
реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою 
про їх порушення. 
31.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у сфері 

управлінської діяльності керівних органів АФУ, внаслідок яких: 

 порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена (учасника) АФУ; 

 створено перешкоди для здійснення членом (учасником) АФУ його прав і законних 

інтересів чи свобод; 

 незаконно покладено на члена (учасника) АФУ які-небудь обов’язки або його 

незаконно притягнуто до відповідальності. 

31.3. Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом АФУ або посадовими  
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