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Звертаємося до всіх зацікавлених у подальшому розвитку українського
футболу сторін - футбольних клубів, ліг, футболістів, тренерів, уболівальників
і журналістів. Національна система атестації футбольних клубів є ключовим
чинником цієї діяльності. Ми вбачаємо свою роль у забезпеченні ефективної
роботи цієї системи, наданні клубам оптимальної і своєчасної інформації, а
також у наданні їм необхідної допомоги і консультацій для подачі заявки на
атестат і проходження процедури.
Основні принципи системи - це незалежність і конфіденційність, особливо
щодо процесу прийняття Комітетом з атестації процедурних рішень. ФФУ
бере на себе зобов'язання управляти системою атестації клубів відповідно до
своєчасно встановлених та всім знайомих правил. Тому одним з наших
головних завдань є докладне роз'яснення клубам редакції Правил УЄФА з
ліцензування клубів і фінансового «фейр-плей», видання 2012 р., де
започатковані нові вимоги до ліцензіарів щодо їх ролі і відповідальності за
процес власного моніторингу клубу, сприяння впровадженню високих
стандартів роботи для підвищення якості та прозорості управління клубним
футболом. Такі самі вимоги та обов’язкові рекомендації з урахуванням
місцевих умов і національного законодавства викладені у затвердженому
Виконкомом ФФУ «21» лютого 2012 р. Регламенті з атестації футбольних
клубів Прем’єр-ліги і Положенні про атестацію клубів 1-ої і 2-ї ліг, яке введено
в дію в 2004 р. Чесні і прозорі дії в межах вимог ФФУ і УЄФА дозволять всім
учасникам процесу атестації виконувати свої обов’язки щодо процесу
клубного моніторингу в ефективний, дієвий та законний спосіб на благо
розвитку українського професіонального футболу. Для
безперервного
вдосконалення нашої допомоги клубам, а також підвищення загальної
ефективності Системи атестації клубів, ми залучаємо клуби та зовнішніх
партнерів до щорічної перевірки в максимально можливому обсязі, надаємо
клубам розроблені нами у відповідності до Нормативу УЄФА документи. Ми
відкриті і завжди готові надати допомогу і необхідні консультації ліцензіатам
на їх прохання або запит.
Федерація футболу України впроваджує належну систему керування для
атестації клубів і дотримання вимог, встановлених нормативом ліцензування
клубів. Більше того, ми зобов'язуємося дотримуватися власних правил, а також

діючого національного законодавства і регламентів ФІФА, УЄФА і ФФУ з
цих питань.
Політика ФФУ на цьому напряму діяльності також включає в себе спільне
прагнення задовольняти потреби футбольних клубів та їх очікування щодо
клубного атестування, особливо в контексті удосконалення правової бази,
спортивної інфраструктури і кадрово-адміністративної структури, прагнення
постійно вдосконалювати організаційну роботу клубів і національної системи
клубного атестування. Ми декларуємо свою готовність відповідати за
забезпечення належної підготовки учасників системи атестування і процесу
контролю діяльності клубів.
Федерація футболу України, як ліцензіар, бере на себе відповідальність за
забезпечення належної підготовки учасників системи атестації і процесу
контролю діяльності клубів, за забезпечення можливості передачі знань у
випадку зміни персоналу адміністративного органу з атестації футбольних
клубів, а також підтверджує своє всебічне сприяння адміністративного органу
з атестації футбольних клубів, яке буде в свою чергу сприяти здійсненню його
функцій і задач згідно вимог Правил УЄФА з ліцензування клубів і
фінансового фейр-плей, Регламенту з атестації футбольних клубів Прем’єр –
ліги України та Положення про атестацію інших ліг.
Весь наш персонал отримує відомості про основну діяльність, пов'язану з
ліцензуванням клубів, через спеціальні можливості і регулярні контакти та
навчання головним інструментам діяльності в УЄФА. Крім того, ми належним
чином навчаємо безпосередніх учасників системи атестації клубів і повністю
роз'яснюємо їм вимоги Регламентів і Положень та їхні завдання на навчальних
семінарах, двосторонніх або багатосторонніх нарадах і у постійному діалозі з
керівниками клубів.
Щоб підтримувати високу репутацію системи атестації клубів в Україні, всі
її учасники дотримуються основних етичних цінностей, а
також правил
конфіденційності і незалежності. Будь-яке порушення вимог, пов'язаних із
цими цінностями неможливе і карається дисциплінарним стягненням та
відстороненням від роботи у Системі атестації. Вказані правові зобов’язання
завжди виконуються нами в повному обсязі.
Для забезпечення стабільного і поступального розвитку українського
професіонального футболу нами визначені наступні найближчі задачі:
 проведення
заходів
щодо
моніторингу
та
удосконалення
інфраструктури футбольних клубів 1-ої ліги – претендентів на
підвищення в класі;
 за допомогою системи атестації та фінансового фейр-плей знизити
ризики щодо відмови команди від участі у змаганнях;
 залучення більш широкого кругу футбольних клубів 1-ої ліги до
проходження процедури атестації за вимогами, які висуваються до
футбольних клубів Прем’єр – ліги;
 удосконалення правових взаємовідносин з метою інтеграції певних
положень Регламентів УЄФА в клубні Статути та інші документи,
контроль за дотриманням вимог «Правил 3-х років».

Ми впевнені в тому, що запропонована система атестації є надійним
підґрунтям для системного і послідовного розвитку футболу в нашій країні.
Саме чітке виконання ліцензіаром і ліцензіатами власних зобов’язань дасть
можливість успішно функціонувати клубам і лігам.
Нагадуємо, що атестація всіх професіональних футбольних клубів
спортивного сезону 2013/2014 рр., розпочнеться як завжди 11 листопада і її
головна процедура згідно із затвердженим графіком закінчиться 31 травня
2014 року.
Бажаємо успіхів всім учасникам чергової
професіональних футбольних клубів України!
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