
 
ФЕДЕРАЦІЯ ВОЛЕЙБОЛУ УКРАЇНИ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПОСТАНОВА 
______________________________________________________________________ 
 

17 лютого 2018 року                                                                                            № 7/11 

  
«Про затвердження складу та плану роботи  
Комісії  з етики та чесної гри ФВУ» 

 

Заслухавши інформацію голови постійної Комісії з етики та 
чесної гри ФВУ Коваленка А.В., 
 
ВИКОНКОМ ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
1. Затвердити склад (Додаток 1) та план роботи (Додаток 2) 

Комісії з етики та чесної гри ФВУ.  
 
2. Контроль за виконанням постанови та відповідальність за 

виконання плану роботи покласти на голову Комісії з етики та чесної 
гри ФВУ Коваленка А.В. 

 
 

 
ПРЕЗИДЕНТ                                                     М.Г. МЕЛЬНИК 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до Постанови Виконкому ФВУ 7/11 

від 17.02.2018 р. 
 

 

Склад 
постійної Комісії Федерації волейболу України з 

етики та чесної гри на сезон 2017-2018 рр. 
 

1. Коваленко А.В.  – суддя н/к, м. Одеса – голова комісії 
2. Крюков Ю.Г.         – почесний м/с, Почесний ветеран волейболу 

України, м. Київ – заступник голови комісії 
3. Чернуха А.М. – суддя н/к , м. Харків – секретар комісії 
4. Паткевич А.І.  – тренер, м. Київ – член комісії 
5. Єфімов В.О.  – спортивний коментатор, м. Южне – член 

комісії 
6. Собченко В.П. – суддя н/к, м. Вінниця – член комісії 
7. Раца П.Г.   – суддя н/к, м/с, м. Чернівці – член комісії 
8. Медвідь М.Г.  – суддя н/к, м. Запоріжжя – член комісії 
9. Бугайов В.С.  – суддя н/к, м. Суми – член комісії 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії        А.В.Коваленко 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2  
до Постанови Виконкому ФВУ 7/11 

від 17.02.2018 р. 

 
 

ПЛАН 
роботи постійної комісії етики та чесної гри 

Федерації волейболу України на сезон 2017-2018рр. 
 

№ 

з/п 
Зміст Терміни Виконавець Примітка 

1 
Підготувати та затвердити Нормативно-

правову базу діяльності 

листопад 

2017р. 

Коваленко А.В. 

Крюков Ю.Г. 
 

2 

Організовувати та проводити методичні 

заходи з питань Етики та Чесної гри в 

командах під час змагань 

на протязі 

сезону 

2017/18р. 

Коваленко А.В. 

члени комісії 

технічні 

делегати 

змагань 

 

3 

Підготувати систему моніторингу 

порушення моральних норм з боку 

керівників клубів, тренерів, 

волейболістів, суддів та інших осіб, 

учасників змагань 

грудень 

2017р. 

Коваленко А.В. 

Крюков Ю.Г. 

Чернуха А.М. 

 

4 

Отримувати, аналізувати та 

узагальнювати інформацію щодо умов, 

обставин та факторів, які сприяють 

порушенню принципів етики та чесної 

гри, розробляти та вносити на розгляд 

Виконкому ФВУ пропозиції щодо їх 

запобіганню та усунення 

на протязі 

сезону 

2017/18р. 

Коваленко А.В. 

Крюков Ю.Г. 

члени комісії 

 

5 

Розробити та внести на розгляд 

Виконкому ФВУ пропозиції щодо 

стимулювання учасників змагань з 

волейболу (клубів, команд, 

волейболістів, арбітрів) щодо 

дотримання ними принципів Етики та 

Чесної гри 

січень 

2018р. 

Коваленко А.В. 

Крюков Ю.Г. 

 

 

6 

Створення робочих груп на чолі членів 

комісії у містах, де масово проходять 

змагання з волейболу, в містах: Харків, 

Вінниця, Київ, Одеса, Запоріжжя, 

Чернівці, суми, з метою моніторингу 

дотримання правил Етики та Чесної гри 

до 1 січня 

2018р. 

Коваленко А.В. 

Крюков Ю.Г. 

члени комісії від 

зазначених міст 

 

7 

Організація співпраці з суб’єктами 

Олімпійського руху з НОК України, з 

комісіями НОК Етики та Чесної гри 

щодо популяризації олімпійського руху, 

його цінності та виховання молоді 

 

на протязі 

сезону 

2017/18р. 

Коваленко А.В. 

Крюков Ю.Г. 

 

 

8 

Проведення засідань комісії де будуть 

розглядати питання: 

- поширення принципів та норм Чесної 

гри, відзначення виключних випадків, 

дотримання норм Чесної гри; 

- підбиття підсумків дотримання 

2 рази на 

сезон та по 

мірі 

необхідності 

Коваленко А.В. 

Крюков Ю.Г. 

Чернуха А.М. 

 



№ 

з/п 
Зміст Терміни Виконавець Примітка 

принципів та норм Етики та Чесної гри 

за підсумками змагань сезону 2017/18р.; 

- розгляд та затвердження нормативно-

правової бази діяльності комісії, 

методичних рекомендацій, тощо; 

- поточні питання, які виникають в 

процесі змагань з волейболу Чемпіонату 

та Клубу України: розгляд поданих 

суб’єктами документів, листів, звернень, 

заяв, пояснень 

9 

Надавати інформацію для висвітлення у 

засобах масової інформації щодо роботи 

комісії та прикладів проведеного 

моніторингу 

на протязі 

сезону 

2017/18 

Коваленко А.В. 

Крюков Ю.Г. 

Єфімов В.О. 

 

10 

Приймати участь в засіданнях 

Виконкому ФВУ, інформувати членів 

виконкому про випадки порушення 

моральних норм і принципів Етики та 

Чесної гри з боку учасників змагань з 

волейболу, тощо, вносити відповідні 

пропозиції 

по плану 

роботи 

виконкому 

ФВУ 

Коваленко А.В.  

 

 

 

 

 

Голова комісії Етики і Чесної гри     А.В.Коваленко 

 


