Додаток 1
ПОЛОЖЕННЯ
про застосування дисциплінарних санкцій у випадку порушення та/або неналежного
виконання вимог ЖОАФ щодо процедури заявки футбольних команд (клубів)
Житомирської області та клубного моніторингу
Стаття 1. Загальні положення
Положення про застосування дисциплінарних санкцій (далі – Положення про санкції) у
випадку порушення та/або неналежного виконання вимог заявкової процедури
футбольних клубів Житомирської області та клубного моніторингу встановлює перелік
дисциплінарних санкцій і порядок їх застосування до футбольних клубів, що претендують
на заявку.
Стаття 2. Перелік порушень, за які застосовуються дисциплінарні санкції
1. Порушення процедури заявки або клубного моніторингу, зокрема, в частині:
1.1. недотримання встановлених термінів подання заявкової документації та/або
інформації за запитом адміністрації ЖОАФ в рамках процедури заявки або клубного
моніторингу;
1.2. незабезпечення умов для проведення інспекцій, пов’язаних з заявковою процедурою
або в рамках клубного моніторингу;
1.3. несвоєчасної сплати заявкового внеску в повному розмірі, встановленому
Виконкомом ЖОАФ
2. Відсутність представника клубу, відповідального за заявку, на заходах, що проводяться
ЖОАФ щодо реалізації системи заявки (семінари, наради тощо).
3. Надання клубом, що заявляється недостовірної та/або неповної інформації під час
проходження процедури заявки та/або в рамках клубного моніторингу.
4. Неповідомлення клубом, що заяляється у встановлені Регламентами терміни про умови
та/або події великої економічної важливості та/або інші умови та події, які можуть
поставити під загрозу безперервну участь клубу, що заявляється в організованих
змаганнях з футболу та/або виконання обов’язкових критеріїв Регламентів заявки.
5. Невиконання та/або неналежне виконання клубом у встановлений термін зауважень і
рекомендацій від адміністрації ЖОАФ при розгляді питання щодо видачі заявки.
6. Невиконання клубом будь-якої вимоги одного або кількох обов’язкових критеріїв,
передбачених Регламентами у встановлені терміни.
7. Недотримання визначених термінів усунення встановлених порушень.
8. Доведення до банкрутства, ліквідації або стану неплатоспроможності клубу, тобто
умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх
осіб вчинення засновником (учасником), службовою особою або іншою пов’язаною
особою клубу дії та/або їх бездіяльність, що призвели до фінансової неплатоспроможності
клубу, що заявився та/або припинення безперервної участі клубу в змаганнях з футболу.
9. Кошти, отримані за рахунок дисциплінарних санкцій у вигляді обов’язкового
грошового внеску від клубів за порушення та/або неналежне виконання вимог процедури
заявки футбольних клубів Житомирської областіі та клубного моніторингу направляються
на розрахунковий рахунок ЖОАФ і використовуються для покриття витрат, пов’язаних з
процесом заявки клубів та клубного моніторингу.

Стаття 3. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до команд (клубів)
1. За порушення та/або неналежне виконання вимог, зазначених в статті 2 цього додатку,
до клубів, що заявляються можуть застосовуватися дисциплінарні санкції у вигляді:
1.1. попередження;
1.2. зауваження;
1.3. обов’язкового грошового внеску у сумі до 10 000 гривень;
1.4. заборони використання стадіону;
1.5. позбавлення турнірних очок;
1.6. позбавлення клубу права реєструвати в ЖОАФ будь-яких нових футболістів протягом
визначеного періоду;
1.7. переведення до нижчої ліги;
1.8. виключення зі складу учасників змагань, які проводяться, або виключення із
майбутніх змагань.
2. Санкції, зазначені в п. 1 даної статті, можуть застосовуватися у сукупності.
Стаття 4. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до фізичних осіб
1. За порушення та/або неналежне виконання вимог, зазначених в статті 2 цього додатку,
до клубів, що завлються можуть застосовуватися дисциплінарні санкції у вигляді:
1.1. попередження;
1.2. зауваження;
1.3. догани;
1.4. обов’язкового грошового внесок у сумі до 5000 гривень;
1.5. відсторонення від виконання службових обов’язків на визначену кількість матчів або
на визначений чи невизначений термін;
1.6. заборона здійснення будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом.
2. Санкції, зазначені в п. 1 даної статті, можуть застосовуватися у сукупності.
Стаття 5. Порядок застосування дисциплінарних санкцій
1. Застосування санкцій, передбачених Положенням до команд (клубів), є винятковою
компетенцією органів здійснення футбольного правосуддя ЖОАФ та здійснюється за
поданням Комітету з проведення змагань або адміністрацією ЖОАФ.
2. Зміна встановлених Дисциплінарними правилами ЖОАФ санкцій та порядку їх
застосування здійснюється Виконкомом ЖОАФ за пропозицією адміністрації та органів
здійснення футбольного правосуддя ЖОАФ.
3. Під час підготовки та розгляду справ щодо порушення вимог Положення про санкції
відповідачі користуються правами та повинні дотримуватися обмежень, визначених
Регламентом змагань з футболу та Дисциплінарними правилами ЖОАФ.
Стаття 6. Призупинення дії дисциплінарних санкцій
На підставі подання адміністрації ЖОАФ органи здійнення футбольного правосуддя
ЖОАФ можуть прийняти рішення про повне або часткове призупинення дії
дисциплінарних санкцію на певний період часу.

