ПРОЕКТ
Затверджено
Постановою Центральної ради
Професіональної футбольної ліги
від __________ 2009 р. № ______
ПОЛОЖЕННЯ
про Стабілізаційний фонд Професіональної футбольної ліги
та використання його коштів
Стаття 1. Загальні положення
1. Стабілізаційний фонд Професіональної футбольної ліги (далі – Стабфонд) є
спеціальним фінансовим фондом, що утворюється Центральною Радою відповідно
до статті 22 Статуту Професіональної футбольної ліги з метою забезпечення
економічної стабільності в діяльності ПФЛ та її клубів і мінімізації наслідків
фінансової кризи.
2. Кошти Стабілізаційного фонду зберігаються на розрахунковому рахунку
Професіональної футбольної ліги (далі – ПФЛ), та обліковуються на окремому
рахунку бухгалтерського обліку.
3. Кошти Стабфонду є власністю ПФЛ.
4. Розпорядником коштів Стабфонду є Центральна Рада ПФЛ.
5. Центральна рада ПФЛ розпоряджається коштами у відповідності до законів України,
Статуту ПФЛ, та цього Положення.
Стаття 2. Джерела фінансування Стабфонду.
1. Джерелом коштів Стабфонду є:
– обов’язкові грошові внески;
– цільові внески;
– спонсорські внески;
– добровільні пожертви, подарунки;
– кошти, що тимчасово залучені за договорами позики юридичних або

фізичних осіб;
– інші надходження, не заборонені законодавством України.

2. Розмір, та порядок внесення обов’язкових грошових внесків клубами ПФЛ до
Стабфонду, затверджується Центральною Радою.
Стаття 3. Використання коштів Стабфонду
1. Загальний обсяг щорічних надходжень та видатків Стабфонду на кожний наступний
фінансовий рік затверджується Центральною Радою не пізніше 30 червня.
2. Кошти Стабфонду використовуються для:
– проведення заходів, передбачених статутною діяльністю ПФЛ;
– надання фінансової допомоги клубам ПФЛ для підтримки спортивної

діяльності;
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3. Рішення про фінансування спортивних заходів у межах здійснення статутної
діяльності ПФЛ, надання фінансової допомоги клубам ПФЛ або придбання майна за
рахунок коштів Стабфонду приймає Центральна рада.
Стаття 4. Надання фінансової допомоги членам ПФЛ
1. Надання фінансової допомоги членам ПФЛ проводиться виключно із коштів
Стабфонду.
2. Фінансова допомога надається на принципах адресності надходження коштів,
цільового використання коштів, поворотності фінансової допомоги.
Стаття 5. Адресність фінансової допомоги
1. Фінансова допомога надається клубам ПФЛ.
2. Кошти, виділені клубу, можуть бути перераховані тільки на його розрахунковий
рахунок.
3. Переведення коштів із Стабфонду на рахунки третіх осіб за зобов’язаннями
(угодами, договорами) клубів ПФЛ забороняється.
Стаття 6. Цільове використання коштів
1. Фінансова допомога надається клубам ПФЛ як цільові кошти, спрямовані на оплату
заходів, безпосередньо пов’язаних із виконанням статутних завдань у частині
спортивної діяльності клубу.
2. Клуби–реципієнти коштів Стабфонду не можуть спрямовувати кошти, отримані від
Стабфонду на витрати, що не передбачені у рішенні Центральної Ради про надання
фінансової допомоги.
3. Нецільове використання клубом коштів, одержаних зі Стабфонду, тягне матеріальну
відповідальність клубу шляхом застосування дисциплінарних санкцій у вигляді
обов’язкового грошового внеску.
4. ПФЛ має право контролювати цільове використання коштів Стабфонду, переданих
клубу робити відповідні запити, одержувати копії документів, та ознайомлюватися з
первинною документацією, а також вимагати проведення аудиту.
Стаття 7. Поворотність фінансової допомоги
1. Кошти Стабфонду надаються клубам на визначений термін.
2. Неповернення до Стабфонду коштів (або частини коштів) у визначений термін, тягне
майнову відповідальність клубу.
Стаття 8. Порядок прийняття рішення про надання фінансової допомоги
1. Центральна рада розглядає питання про надання фінансової допомоги на підставі
заяви клубу ім’я президента ПФЛ.
2. У заяві клуб мотивує необхідність отримання фінансової допомоги, обсяг та шляхи
використання коштів, бажаний графік фінансування.
3. До заяви клубу додаються:
– детальні розрахунки та обґрунтування обсягу отримуваних від Стабфонду

коштів;
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– пропозиції

щодо умов і гарантій повернення отримуваних коштів з
відповідним обґрунтуванням.

4. Заява клубу розглядається на найближчому засіданні Центральної Ради.
Центральна Рада може вимагати надання клубом додаткової інформації та
документів до матеріалів поданої заяви.
5. Ненадання клубом інформації за запитом Центральної ради тягне відмову у розгляді
заяви на отримання фінансової допомоги.
6. За результатами розгляду Центральна Рада може прийняти такі рішення:
– задовольнити заяву клубу в повному обсязі;
– задовольнити заяву клубу частково;
– відхилити заяву клубу.

7. Рішення Центральної ради про надання/ненадання поворотної фінансової допомоги
оскарженню не підлягають.
Стаття 9. Договір про надання фінансової допомоги
1. У разі прийняття Центральною Радою рішення задовольнити заяву клубу – ПФЛ та
клуб укладають Договір про надання фінансової допомоги (далі Договір).
2. Обов’язковими положеннями Договору є:
– реквізити рахунків Стабфонду;
– реквізити клубу (у тому числі банківські рахунки);
– мета та напрями використання отриманих клубом коштів;
– порядок (графік) отримання коштів;
– гарантії повернення коштів;
– порядок повернення коштів клубом до Стабфонду;
– відповідальність

сторін
договірних обов’язків;

за

невиконання

або

неналежне

виконання

– порядок вирішення спорів.

3. Договір про надання фінансової допомоги підписується зі сторони ПФЛ –
Президентом ПФЛ, зі сторони клубу – уповноваженою особою.
4. Перерахування коштів зі Стабфонду на рахунок клубу можливе тільки після
укладання Договору.

