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Порядок денний 

1. Про хід виконання Постанови Центральної Ради від 25 вересня  
2009 року № 30 стосовно управління фінансами в ПФЛ. 

Інформація першого віце-президента ПФЛ Лавренка М. М. 

2. Різне. 

І. Слухали: 
Інформацію першого віце-президента ПФЛ Лавренка М. М. «Про хід виконання 

Постанови Центральної Ради від 25 вересня 2009 року № 30 стосовно управління 
фінансами в ПФЛ». 

Керуючись повноваженнями, визначеними пунктом 1 статті 22 Статуту ПФЛ  та 
зважаючи на серйозні недоліки в управлінні фінансами в ПФЛ, 

Постановили: 

1. Запропонувати президентові ПФЛ Сироті С. А. оформити відпустку строком з  
29 жовтня 2009 року по 26 листопада 2009 року. 

2. Виконання обов’язків президента ПФЛ покласти на першого віце-президента ПФЛ 
Лавренка М. М. 

3. Виконуючому обов’язки президента ПФЛ Лавренку М. М. організувати та 
забезпечити роботу Ревізійної комісії ПФЛ стосовно перевірки фінансової 
діяльності ПФЛ за період з 1 січня 2009 року по 30 жовтня 2009 року і в строк до 
30 жовтня визначитися зі складом фахівців з питань фінансів та інших, що 
стосуються питань перевірки, для залучення до роботи комісії. 

4. Рекомендувати Ревізійній комісії ПФЛ підготувати аналітичний висновок та 
пропозиції за результатами перевірки фінансової діяльності ПФЛ за період з  
1 січня 2009 року по 30 жовтня 2009 року в строк до 30 листопада 2009 року для 
внесення на розгляд розширеного засідання Центральної Ради. 

5. Виконуючому обов’язки президента ПФЛ Лавренку М. М.: 
- вжити заходів стосовно дотримання конфіденційності та обмеження доступу до 

документів бухгалтерського обліку та інших матеріалів перевірки; 
- утворити відповідним наказом робочу групу з розроблення пропозицій щодо 

внесення змін до Статуту ПФЛ з питань управління, повноважень президента 
та інших керівників ПФЛ; 
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- до 15 листопада 2009 року провести консультації з клубами та визначитися з 
датою проведення розширеного засідання Центральної Ради і повідомити 
учасників засідання. 

6. Учасникам засідання Центральної Ради від 29 жовтня 2009 року та керівництву 
клубів заборонити розголошувати в засобах масової інформації та серед 
громадськості будь-які питання стосовно матеріалів, та питань, розглянутих на 
засіданні. 

ІІ. У різному слухали: 
Інформацію відповідального секретаря ПФЛ Бальчоса М. В. «Про надання 

Центральною Радою повноважень Адміністрації ПФЛ, передбачених підпунктом б), пункту 
19.8 статті 22 Статуту ПФЛ в частині прийняття рішень за форс-мажорних обставин, що 
виникають у зв’язку із масовими захворюваннями футболістів». 

Постановили: 

Надати повноваження Адміністрації ПФЛ, передбачені підпунктом б) пункту 19.8 статті 
22 Статуту ПФЛ у частині прийняття рішень за форс-мажорних обставин, що виникають у 
зв’язку із масовими захворюваннями футболістів 


