
Затверджено 
Постановою Центральної Ради  
від 25 березня 2009 року № 5 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Експертно-консультативну комісію  

Професіональної футбольної ліги  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 
2009 



 

 

2

І. Загальні положення 
 

1. Положення про Експертно-консультативну комісію Професіональної футбольної 
ліги України (далі - Положення) розроблено на основі Статуту Професіональної 
футбольної ліги (далі - ПФЛ) та регламентних документів ФФУ. 

2. Положення визначає функції Експертно-консультативної  комісії ПФЛ  (далі – 
Комісія) та встановлює порядок: 

 
а) подання клубом за власної ініціативи заяви до Комісії для уточнення або 

пояснення рішень арбітрів (арбітра) у матчах Всеукраїнських змагань з 
футболу серед команд клубів ПФЛ (далі - Змагання); 

б) розгляду заяви та перегляду відеоматеріалів, поданих клубами, 
Адміністрацією ПФЛ, ДК ПФЛ; 

в) винесення експертного висновку за результатами розгляду апеляційної 
заяви. 

 
ІІ. Експертно-консультативна комісія Професіональної футбольної ліги.  

 
Стаття 1. Утворення 

 
1. Комісія обирається Центральною Радою. 
2. Комісія є постійно діючим робочим органом ПФЛ. 
3. До складу Комісії залучаються найбільш кваліфіковані фахівці з питань арбітражу,  

інспектування та проведення змагань з футболу. 
 

Стаття 2. Склад 

 
1. До складу Комісії входять 5 (п’ять) осіб: голова, заступник голови, 3 (три) члени.  
2. Голову та заступника голови призначає Центральна Рада з членів Комісії. 
3. Рішення щодо можливих змін у складі Комісії приймає Центральна Рада. 
4. Для оформлення матеріалів Комісії Адміністрація ПФЛ призначає секретаря.   

 
Стаття 3. Мета 

Встановлення  відповідності   Правилам  гри  рішень   арбітрів    (арбітра) в    
ігрових епізодах  конкретного   матчу   та   розгляд   серйозних порушень,  що не 
потрапили в поле зору офіційних осіб матчу. 

 
Стаття 4. Завдання 

 
1. Розгляд заяв та проведення експертизи епізодів матчу, поданих клубами, 

Адміністрацією ПФЛ та ДК ПФЛ. 
2. Підготовка і надання зацікавленим сторонам (клубам, Комітету арбітрів ФФУ, 

Інспекторському комітету ФФУ та Експертній комісії ФФУ) висновку сумнівних 
епізодів арбітражу матчу. 

 
Стаття 5. Керівництво 

 
Роботу Комісії очолює голова. У разі відсутності голови Комісії, його обов’язки 

виконує заступник голови. 
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Стаття 6. Повноваження 

1. У своїй діяльності Комісія керується принципами законності, справедливості, 
Правилами гри, Статутами ФФУ та ПФЛ, регламентами змагань і цим 
Положенням. 

2. Комісія має право: 
 

а) розглядати апеляційні заяви та проводити експертизу сумнівних епізодів 
арбітражу матчів Змагань; 

б) доводити своє рішення до відома керівництва ПФЛ, клубів, Інспекторського 
комітету та Комітету арбітрів. 

 

3. Комісія приймає до розгляду апеляційні заяви з таких епізодів: 
 

а) зарахування або відміна забитих м’ячів, у тому числі, пов’язаних з 
положенням «поза грою»; 

б) призначення або не призначення одинадцятиметрових ударів; 
в) застосування або не застосування дисциплінарних санкцій стосовно 

вилучення футболіста з поля (це стосується і другого попередження в одному 
матчі); 

г) визначення або не визначення положення «поза грою». 
д) ситуацій, пов’язаних з порушеннями, які не потрапили у поле зору офіційних 

осіб матчу. 
 
4. Комісія розглядає епізоди, що зазначені в заяві.  
5. Висновки комісії щодо арбітражу матчів обов’язково враховуються при погодженні 

з ФФУ списків арбітрів та асистентів арбітрів. 
 

Стаття 7. Незалежність 

1. Комісія є незалежною та підзвітною Центральній Раді. Ніхто не має права 
впливати на Комісію під час підготовки, розгляду справ  та прийняття рішення. 

2. Комісія приймає рішення самостійно і незалежно в межах Правил гри, статутних і 
регламентних документів, та цього Положення на принципах законності та 
справедливості. 

3. З метою забезпечення незалежності  засідання Комісії (обговорення та прийняття 
рішень) проводиться тільки членами Комісії. Присутність інших осіб заборонена. 

4. Член іншого органу може бути присутнім у залі засідань під час розгляду заяви, 
якщо його офіційно запрошено. 

5. Голова або член Комісії повинні заявити відвід в частині розгляду питання 
порядку денного стосовно матчу, де він виконував офіційні  обов’язки до, під час 
та після його проведення. Про цьому голова або член Комісії може бути присутнім 
у залі засідань без права брати участь в обговоренні та голосуванні. 

 
Стаття 8. Конфіденційність 

Члени Комісії зобов’язані забезпечувати конфіденційність інформації, 
отриманої ними за період виконання своїх обов'язків: не розголошувати і не 
коментувати факти справ, процедуру розгляду питань, порядок прийняття рішень та 
результати голосування. 
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ІІІ. Процедура підготовки та розгляду справи 
 

Стаття 9. Нормативні основи для розгляду заяви 
 

1. Підставою для розгляду є заява, подана клубом, Адміністрацією ПФЛ та ДК ПФЛ 
з дотриманням вимог пунктів статті 10 цього Положення. 

2. Правовими основами для розгляду апеляційної заяви є норми Правил гри, 
відповідних регламентів Змагань та цього Положення. 

3. Матеріалами для розгляду заяви є фактичні дані, які мають суттєве значення для 
повноти, об'єктивності та всебічності розгляду конкретної ситуації та 
встановлення правомірності дій арбітрів (арбітра). 

 
Стаття 10. Подання заяви 

 
1. Заявник повинен направити до Комісії письмову заяву та якісні фрагменти 

відеозапису епізодів арбітражу (для першої ліги – відеозапис тільки з трьох 
позицій), а також один екземпляр відеозапису всього матчу,  не пізніше 3 (трьох) 
днів після закінчення матчу.  

 
2. В заяві клуб повинен вказати епізоди, із зазначенням хвилин в хронологічному 

порядку матчу, що потребують експертної оцінки. 
 

Стаття 11. Підготовка розгляду заяви 

 
1. Справа по суті заяви приймається до розгляду тільки за умови виконання 

заявником усіх обумовлених вимог Регламентів та цього Положення. 
2. Комісія має право запросити у суб'єктів футболу додаткову інформацію по суті 

справи. 
3. Голова контролює стан підготовки справи до розгляду. 
4. По мірі готовності справи Голова призначає дату, час і місце засідання Комісії.  
5. Порядок денний засідання складається Головою та затверджується Комісією. 
6. Комісія збирається не менше 1 (одного) разу на місяць під час сезону. 

 
Стаття 12. Представництво 

 
1. На засіданні Комісії заяву клубу з питань арбітражу матчу може представляти 

уповноважений представник клубу. 
2. Комісія може проводити засідання по суті заяви та приймати рішення без 

запрошення представника клубу. 
 

Стаття 13. Розгляд заяви 

 
1. Присутність не менше 3 (трьох) членів Комісії забезпечує кворум засідання. 
2. Під час розгляду заяви Комісія здійснює перегляд відеозапису, обговорення та 

уточнення рішень арбітрів (арбітра) в епізодах матчу. Присутність сторонніх осіб 
(не членів Комісії) не допускається. 

3. Обговорення заяви та результатів перегляду відеозапису епізодів матчу 
проводиться виключно за участю членів Комісії.  

4. Присутні члени Комісії висловлюють свої думки в черговості, установленій 
Головою, який завжди виступає останнім. 
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Стаття 14. Прийняття рішення 

 
1. Прийняття рішення по суті справи заяви здійснюється виключно членами Комісії. 
2. Рішення приймається відкритим голосуванням та вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувала проста більшість присутніх членів Комісії. 
3. У випадку рівності голосів головуючий має право вирішального голосу. 
4. Члени Комісії не можуть утримуватися при голосуванні. 
5. Передача голосу іншому членові Комісії не дозволяється. 

 
Стаття 15. Повідомлення про прийняте рішення 

 
1. Експертний висновок Комісії (витяг з протоколу) надається клубові-заявнику,  

Комітету арбітрів та Інспекторському комітетові ФФУ протягом 5 (п’яти) днів від 
дати розгляду заяви. 

2. Рішення, прийняте Комісією, не підлягає оприлюдненню. 
3. Протокол засідання та рішення Комісії підписує голова або заступник за 

дорученням голови. 
 

Стаття 16. Повторний перегляд рішення 

 
1. Комісія може повторно переглянути заяву за нововиявленими обставинами (нові, 

якісні відеозаписи в інших ракурсах епізоду матчу), які на момент розгляду заяви 
були невідомими. 

2. Граничний строк для надання прохання про повторний перегляд становить 10 
(десять) днів від дати прийняття попереднього рішення. 

 
ІV. Заключні положення 

 
1. Фінансові витрати, пов'язані з відрядженням членів Комісії, проводяться за 

рахунок ПФЛ. 
2. Застосування та дія Положення стосується всіх колективних членів Об’єднання 

футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України». 
 


