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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію та діяльність  

Контрольно-дисциплінарної комісії Федерації боксу України 

 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1. Це Положення визначає питання організації та діяльності Контрольно- 

дисциплінарної комісії (далі – Комісія, або КДК) Всеукраїнської громадської 

організації «Федерація боксу України» (далі – ФБУ). 

2. Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ (КДК ФБУ) є органом здійснення 

правосуддя в системі ФБУ. Норми цього Положення є обов'язковими для 

виконання та мають однакову юридичну силу для всіх суб’єктів у сфері боксу. 

3. КДК ФБУ вирішує всі внутрішні конфлікти та спори між ФБУ, її членами, 

місцевими осередками, спортсменами, тренерами та іншими особами, які задіяні 

або працюють у боксі, згідно вимог законодавства України та регламентних 

документів IBA, EUBC та ФБУ. 

4. Для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між 

суб’єктами боксу у зв’язку із застосуванням Статуту ФБУ, положень, 

регламентних документів, - ФБУ, її члени, місцеві осередки зі статусом 

юридичної особи, інші юридичні особи, які здійснюють діяльність в сфері боксу, 

відокремлені підрозділи ФБУ без статусу юридичної особи, офіційні та посадові 

особи, тренери, судді, спортсмени та всі інші особи, задіяні у сфері боксу, 

зобов’язуються використовувати виключно внутрішні засоби правового захисту в 

межах норм статутних і регламентних документів ФБУ шляхом звернення до 

Контрольно-дисциплінарної комісії, а також в Спортивному арбітражному суді в 

Лозані як останній інстанції. 

5. КДК ФБУ вповноважений застосовувати дисциплінарні санкції до членів, 

місцевих осередків, відокремлених підрозділів, спортсменів, тренерів та інших  

осіб, які задіяні або працюють у боксі та видавати директиви. 

6. Рішення КДК ФБУ є остаточними і обов’язковими для виконання всіма 

членами ФБУ, суб’єктами боксу та особами, яких воно стосується. 

7. Рішення КДК ФБУ можуть бути оскаржені в Спортивному арбітражному суді 

(CAS) (м. Лозанна, Швейцарія) в порядку, передбаченому Кодексом CAS. ФБУ 

визнає Спортивний арбітражний суд (CAS) (м. Лозанна, Швейцарія) як орган 

останньої інстанції, що має виключну компетенцію розглядати апеляції на 

рішення КДК ФБУ. 

8. Рішення про накладення дисциплінарних санкцій приймається КДК на 

підставі об’єктивного, всебічного та повного вивчення матеріалів справи. 

 

 



Стаття 2. Утворення 

1. Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ – незалежний орган (інстанція) 

розгляду справ, врегулювання та вирішення спорів, а також застосування 

дисциплінарних санкцій. Контрольно-дисциплінарна комісія ФБУ має  виключну  

компетенцію  щодо  вирішення  спорів між суб’єктами боксу – фізичними або 

юридичними особами, які здійснюють свою діяльність у сфері боксу. 

2. Комісія утворюється і здійснює свою діяльність на підставі цього Положення, 

статутних і регламентних документів ФБУ, IBA та EUBC. 

3. Комісія утворюється Виконкомом ФБУ. 

4. Голову та членів Комісії обирає Виконком ФБУ строком на 1 рік. Після 

закінчення зазначеного строку обрані голова та члени КДК виконують свої 

повноваження до моменту переобрання. 

 

Стаття 3. Склад 

1. Виконком ФБУ затверджує кількісний і персональний склад Комісії, 

призначає Голову Комісії з числа членів Комісії.  

2. Голова Комісії призначає секретаря Комісії з числа членів Комісії. 

3. Члени Комісії, виконують свої обов’язки на громадських засадах.  

4. Члени Комісії незалежні і неупереджені при виконанні своїх обов’язків. 

5. До складу Комісії можуть обираються особи з відповідним досвідом в галузі 

права та/або компетенцією у галузі боксу, які володіють українською мовою.  

 

Стаття 4. Мета 

1. Метою діяльності Комісії є вирішення усіх внутрішніх конфліктів та спорів, які 

виникають між: Федерацією боксу України, її членами, місцевими осередками 

ФБУ зі статусом юридичної особи, іншими юридичними особами, які здійснюють 

діяльність в сфері боксу, відокремленими підрозділами ФБУ без статусу 

юридичної особи, спортсменами, тренерами, суддями, спортивними 

організаціями, а також усіма іншими органами, організаціями та особами, які 

задіяні або працюють у боксі. Комісія здійснює розгляд скарг заяв та скарг на дії 

та бездіяльність органів управління ФБУ, розгляд питань про застосування 

дисциплінарних санкцій, а також вирішує спори, прямо чи опосередковано 

пов’язаними із спортивними змаганнями, організація яких здійснюється за участю 

Федерації боксу України. 

 

Стаття 5. Завдання та компетенція 

1. До компетенції Комісії належить неупереджений розгляд та вирішення всіх 

конфліктів та спорів між суб’єктами у сфері боксу, які виникають між: 

Федерацією боксу України, членами ФБУ, місцевими осередками ФБУ зі 

статусом юридичної особи, іншими юридичними особами, які здійснюють 

діяльність в сфері боксу, відокремленими підрозділами ФБУ без статусу 

юридичної особи, спортсменами, тренерами, суддями, а також усіма іншими 

органами, організаціями та особами, які задіяні або працюють у боксі. Зазначені 

спори підлягають розгляду та вирішенню Контрольно-дисциплінарною комісією 

(КДК) Федерації боксу України, як органу правомочному розглядати спортивні 

спори, в порядку, передбаченому цим Положенням. 



2. Завданнями Комісії є: 

• врегулювання спорів між ФБУ та її членами, спортсменами, тренерами, 

суддями, спортивними клубами, командами, федераціями, осередками, 

відокремленими підрозділами та  іншими особами, задіяними у боксі, 

згідно принципів законності та справедливості; 

• контроль за дотриманням морально-етичних норм, статутних норм, правил 

та положень щодо проведення спортивних змагань, які проходять під 

егідою ФБУ; 

• вирішення інших питань, що належать до компетенції Комісії. 

3. До компетенції Комісії належать питання: 

• вирішення спірних ситуацій у боксі, пов’язаних із спортивними 

змаганнями, які проводяться за участю Федерації боксу України, а також 

вирішення будь-яких інших спорів між суб’єктами боксу;  

• розгляд питань, пов’язаних з порушенням антидопінгових правил; 

• розгляд скарг та заяв осіб, пов’язаних із діяльністю у сфері боксу; 

• застосування дисциплінарних санкцій до суб’єктів боксу, в тому числі до 

членів ФБУ, спортсменів, тренерів, суддів, місцевих осередків, 

відокремлених підрозділів, їх посадових осіб та інших осіб, які працюють 

або задіяні в боксі, в тому числі, але не обмежуючись, пов'язаних з 

порушенням антидопінгових правил, порушенням етичних норм та 

принципів, порушення статутних і регламентних документів ФБУ, IBA та 

EUBC, тощо, а також за вчинення інших дисциплінарних правопорушень;   

• контроль за дотриманням норм щодо забезпечення прав та інтересів осіб, 

які працюють або задіяні в боксі; 

• розгляд заяв та скарг на рішення, дії, бездіяльність органів управління ФБУ; 

• вирішення інших питань, які випливають зі змісту цього Положення, 

регламентних та статутних документів ФБУ. 

 

Стаття 6. Дисциплінарні санкції. 

1. У відповідності до ст. 33 Статуту ФБУ Комісією можуть застосовуватись 

наступні дисциплінарні санкції: 

• попередження;  

• зауваження;  

• обов’язковий грошовий внесок;  

• анулювання результату бою;  

• позбавлення звання та/чи нагороди;  

• заборона знаходитись у місті проведення змагань;  

• дискваліфікація з поточних змагань і/або виключення з учасників 

майбутніх змагань;  

• позбавлення права брати участь у зазначеній кількості змагань або 

протягом визначеного терміну або довічно;  

• позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного терміну 



або довічно;  

• тимчасове припинення членства в ФБУ; 

• відміна проведення запланованих змагань в конкретному місці; 

• виключення зі складу ФБУ; 

• заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з боксом протягом 

визначеного або невизначеного періоду; 

• інші дисциплінарні санкції, які за обґрунтованим висновком КДК є 

доречними за вчинене правопорушення. 

2. У зв’язку з одним і тим самим порушенням може застосовуватися декілька 

дисциплінарних санкцій та видаватися декілька директив. 

3. Директива може видаватися як наказ на додаток до дисциплінарної санкції, 

вона визначає порядок застосування дисциплінарної санкції і/або може 

примушувати особу здійснити певні дії. 

4. Якщо прямий чи опосередкований член ФБУ, місцевий осередок зі статусом 

юридичної особи чи відокремлений підрозділ ФБУ без статусу юридичної особи, 

припустився порушення Статутів і/або положень, рішень ФБУ, IBА, EUBC, або 

не виконує інші обов’язки члена ФБУ, передбачені статутом та іншими 

внутрішніми документами ФБУ, КДК має право тимчасово припинити його 

членство або виключити зі складу ФБУ. З моменту призупинення членства особа 

позбавляється всіх прав члена ФБУ, в тому числі права голосу в органах 

управління ФБУ, окрім бути присутнім під час вирішення питання про його 

виключення із ФБУ та висловлення своєї думки під час розгляду цього питання. 

 

Стаття 7. Процесуальні повноваження 

1. Для своєчасного та неупередженого вирішення спору Комісія має право 

отримувати повну і достовірну інформацію, пов’язану з розглядом спору, а також 

інформацію щодо всіх обставин справи, членів, спортсменів, тренерів, суддів, 

місцевих осередків, відокремлених підрозділів та інших юридичних і фізичних 

осіб, які працюють або задіяні в боксі, вимагати від них надання письмових 

пояснень з питань, що відносяться до компетенції Комісії. 

2. Рішення Комісії виноситься у письмовій формі та є обов’язковим до 

виконання.  

3. Рішення Комісії є остаточним і може бути оскаржене до Спортивного 

арбітражного суду (CAS, Швейцарія, Лозанна) у встановленому порядку. 

Апеляція до CAS може бути подана зацікавленою стороною протягом 30 

(тридцяти) днів з моменту отримання повного тексту рішення КДК ФБУ. 

 

Стаття 8. Керівництво та організація роботи 

1. Роботу Комісії очолює Голова Комісії. 

2. Голова Комісії, у випадку необхідності, може передати повноваження іншому 

члену КДК, що оформлюється письмово. 

3. Комісія вважається правомочною для прийняття рішень, якщо в засіданні 

приймає участь більшість її членів, в тому числі Голова Комісії чи призначений 

ним в порядку заміщення член КДК. 



4. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів, без урахування тих, хто 

утримався від голосування. 

5. Комісія може проводити роботу шляхом організації веб-конференцій або в 

інший спосіб, який не передбачає безпосередньої присутності членів Комісії. 

6. Протокол засідання Комісії оформлюється протягом 20-ти календарних днів 

після засідання, підписується Головою Комісії і надсилається зацікавленим 

сторонам електронною поштою. На вимогу зацікавленої сторони їй може бути 

надіслана копія протоколу рекомендованою кореспонденцією. 

7. Протоколи засідань зберігаються в Комісії до кінця календарного року, після 

чого передаються до архіву ФБУ. 

 

Стаття 9. Повноваження Голови Комісії 

1. Особисто керує роботою та головує на засіданнях Комісії. 

2. Розподіляє функціональні обов’язки членів Комісії. 

3. Відповідає за належне ведення діловодства. 

4. Підписує протоколи засідань. 

5. За рівної кількості голосів під час голосування на засіданні має право 

вирішального голосу. 

6. Інформує керівництво ФБУ про поточний стан справ у Комісії. 

 

Стаття 10. Розгляд питань на засіданні 

1. Підставами для розгляду питань на засіданні Комісії є заяви членів ФБУ, заяви 

органів ФБУ та їх посадових осіб, заяви місцевих осередків, відокремлених 

підрозділів, федерацій ФБУ, заяви спортсменів, тренерів, суддів, усіх інших осіб, 

які працюють або задіяні в боксі, матеріали засобів масової інформації, а також 

документи, надані на вимогу Комісії. 

2. Матеріали для розгляду Комісії надсилаються електронною поштою на адресу 

ФБУ – ukrboxing@gmail.com 

3. Матеріали, що надійшли до Комісії, мають бути розглянуті в можливо 

короткий термін, але не пізніше 30 календарних днів, не враховуючи день їх 

отримання. У виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи 

Комісія може продовжити строк розгляду справи. 

4. Комісія вправі приймати рішення на основі отриманих матеріалів без виклику 

сторін.  

5. Передумовою прийняття рішень про застосування дисциплінарних санкцій 

має бути витребування письмових пояснень. Відмова особи від надання пояснень 

або неможливість отримання таких пояснень не перешкоджає застосуванню 

дисциплінарних санкцій.  

 

Стаття 11. Заключні положення 

1. Діяльність Комісії забезпечується за рахунок ФБУ. 

2. Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються та затверджуються 

Виконкомом ФБУ. 
________________________ 

mailto:ukrboxing@gmail.com


 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  

Виконкомом ВГО «Федерація боксу України»  

Рішення від 22.12.2021 та від 12.01.2022 

 
 

 

 

СКЛАД 

Контрольно-дисциплінарної комісії  

Всеукраїнської громадської організації «Федерація боксу України» 

 

1. Андрійчук Ю. М. – голова КДК 

2. Загурський В. А.  

3. Романов П. П.  

4. Лебедєва Т. О. (від 12.01.2022) 

5. Сидоренко Н. О. – секретар КДК 

_____________________
 
 
 
 


