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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо ситуації, яка склалася з виборами Голови 
Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва» 

 
Шановний Павле Івановичу! 

 
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської 
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення. 

До мене, як до депутата Київської міської ради, звернулися небайдужі до 
розвитку українського спорту та футболу зокрема, особи щодо ситуації, яка 
склалася з виборами Голови Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва». 

За інформацією розміщеною на офіційному веб-сайті «Федерації 
футболу м. Києва» (http://ffk.kiev.ua/10272-ofitsijno-61.html), 01 грудня 2017 р. 
о 12:00 в приміщенні Федерації футболу м. Києва (Україна, м. Київ, 
вулиця Брайчевського, 12, Конференц-зал) відбудеться Позачергова 
Конференція Громадської організації «Федерація футболу м. Києва» та 
Установчі Збори Громадської спілки «Федерація футболу м. Києва». Одним із 
головних питань зазначеного заходу, буде обрання Голови Громадської спілки 
«Федерація футболу м. Києва».  

За словами заявників, на сьогодні, відсутні рівні умови в виборчому 
процесі серед кандидатів на посаду Голови Громадської спілки «Федерація 
футболу м. Києва», що може вплинути на хід голосування та результати виборів. 

У кандидатів на посаду Голови Громадської спілки «Федерація футболу 
м. Києва» відсутня інформація щодо осіб, які отримали мандати делегатів для 

http://ffk.kiev.ua/10272-ofitsijno-61.html


участі в роботі Позачергової конференції громадської організації «Федерація 
футболу м. Києва» та Установчих зборах громадської спілки «Федерація 
футболу м. Києва». 

Так, у кандидатів на посаду Голови Громадської спілки «Федерація 
футболу м. Києва» відсутня можливість зустрітися з особами, що отримали 
мандати делегатів та презентувати їм свої плани, ідеї щодо розвитку 
українського футболу. Зазначена ситуація викликала значну напругу в 
суспільстві, а також серед кандидатів на посаду Голови Громадської спілки 
«Федерація футболу м. Києва», оскільки їхнє право бути обраним 
унеможливлено. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний Павле Івановичу, 
взяти від особистий контроль порушене у депутатському зверненні питання та 
докласти зусилля у проведені чесних та прозорих виборів Голови Громадської 
спілки «Федерація футболу м. Києва», де всі кандидати будуть мати рівні 
можливості бути обраними. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 
частиною другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
та частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради.  

 
 
З повагою         Алла Шлапак 
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