
“ЗАТВЕРДЖЕНО” 

рішенням Президіуму ФПСУ  

 

“____” _______ 20___ р. 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про дисциплінарне провадження ФПСУ 

 

1. Загальні питання 

1.1. У відповідності до Статуту ФПСУ  це Положення визначає:  

- порядок ведення дисциплінарних проваджень й розгляду дисциплінарних справ. 

- повноваження та порядок скликання Дисциплінарної комісії. 

- види дисциплінарних стягнень та порядок їх накладення. 

 

2. Дисциплінарна комісія та її склад 

2.1. Дисциплінарна комісія є окремим органом ФПСУ із спеціальними, 

визначеними статутом федерації, функціями. 

2.2. Члени Дисциплінарної комісії не можуть входити до складу Президії ФПСУ 

та інших органів управління (за виключенням Конференції федерації) та не повинні 

перебувати в адміністративній залежності один від одного. 

2.3. Голова Дисциплінарної комісії не може призначатися (обиратися) до будь-

яких інших структурних підрозділів або органів ФПСУ. 

2.4. Голова та члени Дисциплінарної комісії обираються Конференцією терміном 

на 4 роки та підзвітні Конференції ФПСУ 

2.5. Дисциплінарна комісія складається з голови та 2-х членів 

2.6. Дисциплінарна комісія приймає рішення в присутності всіх членів. 

2.7. До роботи Дисциплінарної комісії за її рішенням можуть залучатися 

відповідні експерти (фахівці).  Як експерти (фахівці) не можуть бути залучені  особи, 

особисто заінтересовані у результатах дисциплінарного провадження та безпосередньо 

підпорядковані (залежні) особі, стосовно якої здійснюється дисциплінарне провадження. 

 

3. Дисциплінарна юрисдикція   

3.1. Дисциплінарні санкції застосовуються за наступні вчинки, які не містять 

ознак кримінального чи адміністративного правопорушення, кримінального проступку чи 

порушення трудового законодавства: 

- неспортивна поведінка; 

- перевищення та зловживання своїми повноваженнями службовими та/або 

офіційними особами змагань, спортивних клубів, федерації; 

- порушення правил та норм спортивної етики та чесної гри; 

- порушення Правил змагань; 

- порушення Статуту ФПСУ; 

- порушення норм та вимог, регламентів, положень, рішень, директив, чинних на той 

час; 

- інші порушення, що дискредитують Державу, спорт, честь спортсмена, тренера, 

судді й вчинені на території України та за її межами у зв’язку та під час участі в 

спортивних та інших публічних заходах з практичної стрільби. 

3.2. Юрисдикція Дисциплінарної комісії поширюється безпосередньо на ФПСУ, 

в тому числі на її службових осіб, фахівців, працівників та інших задіяних в її роботі осіб, 

а також на членів ФПСУ. 

 



4. Дисциплінарні санкції 

4.1. До винних осіб можуть застосовуватися такі дисциплінарні санкції: 

- Попередження  

  Зміст попередження полягає в офіційному, від імені ФПСУ, осуді протиправної 

діяльності порушника з метою повідомити йому про неприпустимість подальших подібних 

дій.   Винесення 2-х попереджень протягом 1 року є підставою для направлення 

Дисциплінарною комісією подання про виключення особи зі складу членів ФПСУ. 

- Анулювання результату змагань  

 Підставою є обґрунтовані претензії до якості здійснення суддівства матчу, що 

включають помилки при  накладенні штрафів, підрахунку  очок, обліку часу, порушення 

правил спортивної етики та чесної гри й таке інше. 

- Дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників 

майбутніх змагань  

  Полягає у відстороненні спортсмена або офіційної особи від участі у поточних 

змаганнях і/або майбутніх змаганнях, на які він вже зареєстрований, на певний, визначений 

у письмовому рішенні, строк.  

Підставою для застосування є умисне грубе одноразове  порушення правил 

спортивної етики та чесної гри. 

- Дискваліфікація на термін/строк   

     Підставою для застосування є умисне грубе одноразове або багаторазове 

порушення правил спортивної етики та чесної гри, а також інші порушення, що 

дискредитують Державу, спорт, честь спортсменів, тренера, судді й вчинені на території 

України, за її межами у зв’язку та під час участі в спортивних та інших публічних заходах 

з практичної стрільби. 

Полягає у забороні на визначений термін: 

- приймати участь у будь-якій якості у спортивних змаганнях та/або учбово-

тренувальних чи інших заходах, що санкціоновані або організовані будь-якою 

організацією/членом ФПСУ; 

- приймати участь у будь-якій спортивній діяльності в спорті вищих досягнень 

або на національному рівні, що фінансується центральним органом державного управління 

в в сфері фізичної культури та спорту та/або органами місцевого самоврядування. 

У випадку порушення спортсменом або іншою особою умов такої дискваліфікації, 

результати участі у змаганнях будуть анульовані, а к терміну закінчення першої 

дискваліфікації буде додано новий строк дискваліфікації, що дорівнює першому терміну 

дискваліфікації. Організатор спортивної діяльності, який здійснив допуск до участі такого 

спортсмена, може бути позбавлений права на проведення такої діяльності у майбутньому. 

- Виключення з членів ФПСУ  

   Є найсуворішою формою дисциплінарного стягнення і полягає у виключенні винної 

особи зі складу членів ФПСУ без права поновлення або повторного вступу до ФПСУ.  

    Виключення з членів ФПСУ здійснює Президія ФПСУ за умови:  

- невиконання членом ФПСУ своїх зобов’язань перед ФПСУ;  

- неодноразових істотних порушень Статутів та/або положень, рішень та інших 

розпорядчих документів ФПСУ;  

- вчинення дій або бездіяльності, несумісних з метою ФПСУ;  

- вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову 

шкоду ФПСУ 

4.2. При визначенні виду стягнення слід враховувати ступінь тяжкості вчиненого 

проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок 

4.3. Рішення може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, воно 

визначає порядок застосування дисциплінарної санкції і/або може примушувати 

відповідну(і) сторону(и), яка підпадає під юрисдикцію ФПСУ, здійснити певні дії. 

 



5. Стадії дисциплінарного провадження 

5.1. Дисциплінарна комісія приймає до розгляду питання, що відносяться до її 

компетенції після подачі на ім'я Голови Дисциплінарного комітету офіційного звернення. 

5.2. Анонімні звернення не підлягають розгляду. 

5.3. Звернення повинне бути направлено в Дисциплінарну комісію не пізніше 10 

(десяти) календарних днів з моменту скоєння порушення. Доказом своєчасності 

відправлення є дата відправлення повідомлення засобами електронного зв'язку (наприклад, 

на електронну адресу Дисциплінарної комісії DC.UPSF@GMAIL.COM ) або поштовий 

штемпель. 

5.4. Звернення може супроводжуватися документами (або їх копіями), що заявник 

вважає необхідними для розгляду. 

5.5. Дисциплінарна комісія може відмовити в розгляді такого звернення. 

5.6. Дисциплінарне провадження включає: 

- перевірку даних про порушення законодавства, Правил і регламентів  змагань, 

статуту та внутрішніх положень  ФПСУ, інших розпорядчих та інструктивних документів, 

чинних на той час; 

- порушення дисциплінарного провадження; 

- розгляд дисциплінарної справи; 

- винесення рішення за результатами провадження 

5.7. Перевірка даних про допущення порушень  здійснюється в місячний строк з дня 

надходження  скарги. У разі необхідності строк розгляду матеріалів може бути 

продовжений, при цьому загальний термін перевірки не повинен перевищувати 45 днів. 

Перевірка здійснюється шляхом: 

- витребування від  особи, щодо якої здійснюється перевірка,  письмового пояснення; 

- опитування очевидців (свідків); 

- витребування документів, відео, фото та аудіо матеріалів; 

- витребування у органів державного управління в сфері спорту, органів управління 

ФПСУ, голови Суддівської колегії,  у керівників відокремлених підрозділів ФПСУ та 

клубів-членів ФПСУ необхідних для проведення перевірки документів; 

- отримання висновків фахівців. 

5.8. Дисциплінарне провадження порушується протягом десяти робочих днів з дня 

одержання даних про підтвердження факту дисциплінарного проступку. 

 5.9. До початку розгляду справи особа/особи мають право заявити відвід члену 

Дисциплінарної комісії , якщо вважають, що член комісії зацікавлений в результатах 

розгляду чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин. Питання про заявлений відвід 

вирішується іншими членами комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим 

голосуванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член комісії вважається 

відведеним. 

5.10. Засідання Дисциплінарної комісії̈ можуть проводитися в очній̆ формі (оф-лайн), 

в заочній формі (он-лайн) з використанням сучасних засобів електронного зв’язку, або 

шляхом опитування. Засідання проводяться он-лайн, якщо жоден член Дисциплінарної 

комісії̈ не вимагає очного зібрання складу комісії̈. 

5.11. Під час розгляду дисциплінарної справи комісія оголошує матеріали справи та 

зачитує письмові пояснення Особи. 

5.12. Рішення у дисциплінарній справі приймається простою більшістю голосів членів 

комісії  шляхом відкритого персонального голосування за принципом "одна особа - один 

голос". Право голосування не підлягає делегуванню одним членом Дисциплінарної комісії ̈

іншому 

 5.13. Рішення оформлюється протоколом (додаток №1), який підписується 

головуючим і присутніми членами комісії. 

5.14. При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з рішенням, підписують 

протокол із позначкою "з особливою думкою" і оформлюють письмово свої мотивування. 
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5.15. Рішення Дисциплінарної комісії про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності може бути оскаржене у 10-ти денний термін з дня, коли особа/особи 

дізналися або повинні були дізнатися з відповідних документів про накладення 

дисциплінарного стягнення. 

5.16. Рішення Дисциплінарної комісії повинні бути оприлюднені на інформаційних 

ресурсах федерації. 

5.17. Рішення Дисциплінарної комісії є обов’язковими для виконання в межах 

дисциплінарної юрисдикції. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 1  
до Положення  

про дисциплінарне провадження  

від «____» _________ 2021 року 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Дисциплінарної комісії  ФПСУ 

 

№__________                                                                      «____» __________ 20_____ р. 

 

 

Зазначена комісія у складі: 

 

Голови комісії   _______________________________________________ 

Членів комісії    _______________________________________________ 

                            _______________________________________________ 

 

у відповідності з Положенням про  дисциплінарне провадження розглянула  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

На засіданні комісії  присутні:  __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

На розгляд комісії надані матеріали  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Розглянувши дисциплінарне провадження, комісія запропонувала 

________________________________________ відповісти на поставлені запитання. 

 

Запитання задали:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 Керуючись Статутом ФПСУ та на  підставі Положення про  дисциплінарне провадження, 

комісія вирішила: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Голова комісії ___________________ 

Члени комісії   ___________________ 

      ___________________ 

  

Копія рішення надана ______________________ «______» _____________ 20____р. 


