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1. Загальні положення. 
1.1. Комітет з етики та чесної гри (надалі Комітет) є незалежним робочим 
органом ФБУ, який виконує функції, що передбачені чинним законодавством 
України, а також нормативно-правовими актам ФІБА та ФБУ (рішеннями та 
дорученнями) з питань корупційних правопорушень у сфері офіційних 
спортивних змагань з баскетболу. 

1.2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, іншими нормативно-правовими актами України, положеннями 
статутів ФІБА, ФБУ, нормами Кодексу етики та чесної гри ФІБА та Кодексу 
етики та чесної гри ФБУ, рішеннями керівних органів ФБУ, цим 
Положенням. 

2. Мета, функції та завдання Комітету. 
2.1. Комітет створюється з метою протидії: 
- корупційним правопорушенням, що визначені законом, нормативно-
правовими актами (та/або статутами) ФІБА та ФБУ, здійснює у межах своїх 
повноважень систематичний контроль за дотриманням законодавства та 
положень нормативних актів зазначених спортивних організацій, що 
регулюють діяльність у сфері спорту, пов'язану з організацією і проведенням 
офіційних спортивних змагань, а також за реалізацією заходів щодо 
запобігання корупційним правопорушенням, які впливають на результати 
цих змагань; перевірки фактів вчинення корупційних правопорушень в 
баскетболі та складання відповідних висновків тощо; 
- порушенням суб'єктами у сфері баскетболу Кодексу етики та чесної гри. 

2.2. Дія цього положення поширюється на всі випадки порушень норм 
Кодексу етики та чесної гри, окрім тих випадків, що були вчинені 
безпосередньо до, під час та після гри. 

2.2. Завдання Комітету полягає у проведенні моніторингу офіційних 
спортивних змагань з баскетболу, своєчасного розгляду звернень, заяв про 
факти корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань, 
випадків порушення суб'єктами у сфері баскетболу положень Кодексу етики 
та чесної гри, проведення за цими фактами і заявами відповідних перевірок, а 
також надання своїх висновків Комісії ФБУ з правових відносин для 
застосування дисциплінарних санкцій. 

2.3. У разі необхідності, Комітет може звернутися для отримання 
інформації до будь-яких юридичних та фізичних осіб, в т.ч. але не 
обмежуючись обласних, міських та інших федерацій баскетболу, робочих 
органів ФБУ, посадових осіб, структурних підрозділів ФБУ, гравців, 
тренерів, суддів та інших суб'єктів у сфері баскетболу, отримувати відповідні 
пояснення та документи тощо. 



2.4. У разі встановлення фактів корупційного впливу на результати 
офіційних спортивних змагань, фактів порушення суб'єктами у сфері 
баскетболу положень Кодексу етики та чесної гри, що підтверджено 
відповідними матеріалами та документами, Комітет готує висновок, який 
разом з матеріалами передає Комісії ФБУ з правових відносин. У справах 
щодо корупційних правопорушень вказаний висновок та матеріали є 
основою для підготовки та подачі відповідної заяви до правоохоронних 
органів. 

2.5. За дорученням Президента або Генерального секретаря ФБУ, Комітет 
здійснює міжнародне співробітництво з питань запобігання корупційним 
правопорушенням у сфері спорту. 

2.6. На Комітет можуть бути покладені інші функції, що пов'язані з метою 
діяльності Комітету. 

3.1. Комітет обирається у складі щонайменше 5 (п'яти) осіб. 

3.2. Склад Комітету затверджується рішенням Виконавчого комітету ФБУ 
за поданням Генерального секретаря ФБУ. Заступник Голови Комітету та 
секретар Комітету обираються на першому засідання Комітету. 

3.3. Голова Комітету зобов'язаний: 
організовувати роботу Комітету; 
головувати на засіданнях Комітету; 
розробляти та виносити для затвердження плани роботи; 
організовувати проведення перевірок за заявами, зверненнями та 

повідомленнями про факти корупційного впливу на результати офіційних 
спортивних змагань; 

розподіляти функціональні обов'язки між членами Комітету, надавати 
членам Комітету доручення; 

доповідати на засіданні Виконавчого комітету ФБУ про роботу 
Комітету та прийнятих ним рішень (складених висновків). 

3.4. Заступник голови Комітету виконує покладені на нього функції, за 
відсутністю голови виконує його обов'язки. 

3.5. Секретар Комітету: 
веде документацію Комітету, направляє запрошення на засідання, 

здійснює збір та підготовку матеріалів до засідань; 
веде протокол засідань Комітету; 
виконує доручення голови Комітету та його заступника. 

4. Формування Комітету. 



4.1. Склад Комітету обирається на термін у 5 років. 
4.2. Голова та члени Комітету можуть бути переобрані достроково або 
повторно на новий строк за відповідним рішенням Виконавчого комітету 
ФБУ за пропозицією Генерального секретаря ФБУ. 

4.3. Персональний склад Комітету формується з осіб, що мають бездоганну 
репутацію у сфері розвитку баскетболу, а також фахівців, що мають вищу 
освіту, які не мають судимості за вчинення злочинів та які не притягалися до 
юридичної відповідальності за корупційні правопорушення. 

4.4. Члени Комітету можуть бути виведені зі складу Комітету достроково за 
власним бажанням, або за поданням Генерального секретаря ФБУ чи голови 
Комітету. 

4.5. Повноваження голови, його заступника, секретаря Комітету 
розпочинаються з моменту ухвалення Виконавчим комітетом ФБУ 
відповідного рішення про затвердження складу Комітету (внесення змін до 
його складу) на поточний період та закінчуються в день ухвалення рішення 
Виконавчим комітетом ФБУ про затвердження членів Комітету на наступний 
період. 

4.6. Будь-який член Комітету має право подати до Виконавчого комітету 
ФБУ заяву про дострокове складення своїх повноважень за власним 
бажанням. Повноваження такого члена Комітету припиняються з моменту 
винесення Виконавчим комітетом ФБУ відповідного рішення про 
припинення повноважень, а до ухвалення такого рішення член Комітету, 
який подав заяву, продовжує виконувати свої обов'язки. 

4.7. У випадках, коли член Комітету, який подав заяву про дострокове 
складення своїх повноважень, фактично уникає без поважних причин 
виконання своїх обов'язків до ухвалення Виконавчим комітетом ФБУ 
рішення про припинення його повноважень, Президент ФБУ своїм 
розпорядженням призначає тимчасового члена Комітету, який виконує 
обов'язки члена Комітету до дня ухвалення Виконавчим комітетом ФБУ 
відповідного рішення щодо заміни члена Комітету. 

5. Скликання Комітету ФБУ та процедура розгляду питань. 

5.1. Засідання Комітету призначає Голова Комітету. 
5.2. Засідання Комітету веде Голова Комітету або його заступник за 
дорученням Голови Комітету. 
5.3. На засідання можуть бути запрошені особи, які мають відношення до 
розгляду справи - представники клубів, гравці, тренери, судді, офіційні та 
інші особи. 
5.4. Засідання Комітету ФБУ проводяться в штаб - квартирі ФБУ. 



5.5. Підготовку матеріалів, з питань, що надійшли до Комітету ФБУ до 
розгляду, здійснює один з його членів за дорученням Голови Комітету. 

5.6. У процесі розгляду питань Комітет може вдаватися до консультацій та 
висновків експертів, дотримуючись принципів неупередженості і 
конфіденційності. 

5.7. Засідання Комітету проводяться у випадках необхідності. Засідання 
Комітету ФБУ дійсне, якщо на ньому присутні не менш ніж 2 члена 
Комітету. 

5.8. Розглянуті питання, по яким складається висновок, оформляються 
протоколом засідання, до якого додаються використані матеріали. 


