Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу»
РІШЕННЯ
03.12.2020

№ 26

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних
технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 0203.12.2020р
Відповіді надали 14 з 19 членів виконкому:
Александренко В.В., Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Гоцуляк М.І., Касанов П.П.,
Куниця М.Ш., Мамчур В.П., Нгаха Колінс, Павленко І.М., Подолян В.В.,
Прозоровський М.П., Сметанюк В.М., Татусяк С.П., Ханук С.С.
Відповіді не надали:
Демченко М.І., Дзюба М.І, Кузьмін В.В., Малярчук В.Г., Чернявський С.В.,
Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними.
Одностайно було затверджено наступний Порядок денний:
1. Про проведення чергової звітної Конференції ГС «Вінницька ОАФ».
2. Про затвердження Єдиного календаря спортивно-масових заходів на 2021 рік та
регламентів змагань на січень-березень 2021 року.
3. Про виділення футбольних м’ячів кращій районній федерації футболу за
підсумками року УАФ.
4. Про затвердження кошторису витрат на придбання спортивного інвентарю для
збірних команд області.
5. Про уповноваження особи на підписання протоколу.
ІІ. Розгляд питань Порядку денного.
1. Про проведення чергової звітної Конференції ГС «Вінницька ОАФ».
РОЗГЛЯНУЛИ:
службову записку виконавчого директора Вінницької ОАФ Прозоровського М.П. про
необхідність перенесення строків проведення чергової Конференції, відповідно до
змін, внесених до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641,
які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р.
№ 1100 та листа Української Асоціації футболу від 12.11.2020р. №1525 – додаються.
Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО

ВИРІШИЛИ:
1.1. Взяти інформацію до відома;
1.2. Перенести звітну Конференцію ГС «Вінницька обласна асоціація
футболу», яка повинна була відбутися 18 грудня 2020 року на
невизначений термін до стабілізації протиепідемічної ситуації в Україні.
1.3. Довести інформацію до всіх делегатів чергової звітної Конференції
обласної асоціації футболу;
1.4. Призначити
відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого
директора.
2. Про затвердження Єдиного календаря спортивно-масових заходів на 2021
рік та регламентів змагань на січень-березень 2021 року.
РОЗГЛЯНУЛИ:
проект Єдиного календаря спортивно-масових заходів на 2021 рік та проекти
регламентів змагань на січень-березень 2021 року.
Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО
ВИРІШИЛИ:
2.1. Єдиний календар спортивно-масових заходів ГС «Вінницька ОАФ» на 2021
рік – додається.
2.2. Затвердити положення про проведення змагань на січень-березень 2021
року – додається.
2.3. Надати Єдиний календар спортивно-масових заходів на 2021 рік та
положення про проведення змагань на січень-березень 2021 року на
затвердження до адміністрації обласного управління фізичної культури і
спорту Вінницької ОДА.
2.4. Довести інформацію до всіх суб’єктів області, які розвивають футбол.
2.5. Розмістити протягом 5 днів, після підписання, даний документи на сайті
організації.
2.6. Оформити відповідну документацію та забезпечити цільове використання
коштів при проведенні спортивно-масових заходів головному бухгалтеру
Гуменюк О.М.
2.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.
3. Про виділення футбольних м’ячів кращій районній федерації футболу за
підсумками року УАФ.
РОЗГЛЯНУЛИ:
службову записку виконавчого директора Вінницької ОАФ Прозоровського М.П. про
необхідність виділення 20 футбольних м’ячів Хмільницькій районній федерації
футболу, відповідно до листа ААФУ від 30.11.2020р № 179 – додаються.
Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО

ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома;
3.2. Виділити футбольні м’ячі у кількості 20 (Двадцять) шт для вручення
Хмільницькій районній федерації футболу як кращій федерації у Вінницькій
області 2019 року за підсумками конкурсу Асоціації аматорського футболу
України.
3.3. Оформити головному бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи.
3.4. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.
4.

Про затвердження кошторису витрат на придбання спортивного інвентарю
для збірних команд області.
РОЗГЛЯНУЛИ:
службову записку виконавчого директора Вінницької ОАФ Прозоровського М.П.
про необхідність виділення 20 футбольних м’ячів Хмільницькій районній
федерації футболу, відповідно до листа ААФУ від 30.11.2020р № 179 – додаються.
Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО
ВИРІШИЛИ:
4.1. Виділити кошти на придбання спортивного інвентарю для збірних команд
області – жіночих, дівочих, аматорських та ветеранів.
4.2. Затвердити кошторис витрат для придбання спортивного інвентарю –
додається.
4.3. Оформити відповідні документи та забезпечити цільове використання
коштів головному бухгалтеру Гуменюк О.М.
4.4. Призначити матеріально відповідальною особою - Павленка І.М.,
спортивного директора.
4.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.
виконавчого директора.

5.

Про уповноваження особи на підписання протоколу.

РОЗГЛЯНУЛИ:
Пропозицію уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на підписання
даного протоколу.
Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО
ВИРІШИЛИ:
5.1. Уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на підписання
даного протоколу та необхідних витягів.

Уповноважений

І. ПАВЛЕНКО

