
 

 

 

 
 

TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL 
 

ТВОРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТОРО»  

Tr anspar ency I n ter nat i ona l  -  Контактн а  груп а  в  Ук ра їн і  

 

 
 

адреса офісу: вул. Єгорова, буд. 17, пом.4, м. Кіровоград, 25005,  поштова адреса:  а/с №48, м. Кіровоград-5, 25005     
 

 т./ф. +38(0522)27-27-54  e-mail: info@toro.org.ua     www.toro.org.ua 

1 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Відкритий лист щодо необхідності  
початку антикорупційних реформ у сфері футболу 

 

Вельмишановний пане Григорію! 

Transparency International (ТІ) - організація громадянського суспільства, яка очолює 
глобальну боротьбу з корупцією по всьому світу. Творче об’єднання «ТОРО» є 
національним представництвом ТІ в Україні - всесвітнього руху, відданого просуванню 
прозорості та підзвітності у всіх сферах суспільства, включно із спортом.  

Ми звертаємося до Вас, аби привернути увагу Федерації футболу України до набору 
антикорупційних рекомендацій для FIFA та розраховуємо на Вашу підтримку як цих 
рекомендацій, так і загалом процесу реформ, який вони здатні розпочати. 

В останні дванадцять місяців репутація FIFA сильно постраждала від серії звинувачень у 
корупції, які на цей момент призвели до усунення трьох активних та двох колишніх членів 
її виконавчого комітету. Такі скандали становлять загрозу потенціалу футболу вносити 
позитивні зміни в життя людей по всьому світу і підтримувати етичний розвиток молоді. 
Це далеко не перший випадок, коли підозри в корупції і зловживанні підривають 
репутацію світового футболу, як і самої ідеї проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи з футболу.  

Transparency International підготувала звіт, що додається до цього листа, спрямований на 
проведення відкритого обговорення принципів ефективного менеджменту в спорті, за 
участю всіх тих, хто бере участь у цьому процесі. Рекомендації були обговорені з FIFA, і 
ми цінуємо відкритість FIFA та готовність надавати докладну інформацію. 

Жодна реформа FIFA не вдасться без Вашої підтримки та участі в ній. Ми будемо раді 
Вашій участі в дискусії, яка почалася на глобальному рівні, і готові обговорити з Вами 
наш підхід до її ведення. 

 

З повагою, 
 
Президент  
Творчого об’єднання «ТОРО», 
Контактної групи в Україні Transparency International 
 
Олексій Хмара 
 
Довідково: Творче об’єднання «ТОРО» є Контактною групою в Україні Transparency International – глобальної антикорупційної 
неурядової організації, що має понад 90 національних представництв та працює більше як у 100 країнах світу. Місія Творчого 
об’єднання «ТОРО» полягає у впровадженні в Україні демократичних процедур участі громадян у формуванні та реалізації державної 
політики. Дізнатися більше про діяльність організації можна  на сайті  www.toro.org.ua. 
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