Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу»
РІШЕННЯ
11.11.2020

№ 25

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних
технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 1011.11.2020р
Відповіді надали 15 з 19 членів виконкому:
Александренко В.В., Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Гоцуляк М.І., Демченко М.І.,
Касанов П.П., Куниця М.Ш., Малярчук В.Г., Мамчур В.П., Нгаха Колінс,
Павленко І.М., Подолян В.В., Прозоровський М.П., Сметанюк В.М., Татусяк С.П.,
Відповіді не надали:
Дзюба М.І, Кузьмін В.В., Чернявський С.В., Ханук С.С.
Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними.
Одностайно було затверджено наступний Порядок денний:
1. Про скорочення бюджетних призначень Вінницької ОАФ на 2020 рік.
2. Про затвердження кошторису витрат на придбання футбольної форми збірним
командам.
3. Про перерозподіл та виділення футбольних м’ячів.
4. Про уповноваження особи на підписання протоколу.
ІІ. Розгляд питань Порядку денного.
1. Про скорочення бюджетних призначень Вінницької ОАФ на 2020 рік.
РОЗГЛЯНУЛИ:
- лист Вінницької обласної державної адміністрації від 03.11.2020 р № 05-219/964 про скорочення бюджетних призначень - додається;
- доповідну записку головного бухгалтера Вінницької ОАФ Гуменюк О.М. від
05.11.ц.р. із пропозицією скоротити бюджетні асигнування організації на 100 тис.
(Сто тисяч) грн., в зв’язку з карантинними обмеженнями, що не дає можливість
проведення спортивних заходів у повному обсязі в поточному році - додається.
Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО

ВИРІШИЛИ:
1.1. Інформацію взяти до відома;
1.2. Скоротити бюджетні асигнування ГС «Вінницька ОАФ» у 2020 році на
100 тис (Сто тисяч) грн.
1.3. Повідомити управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації
про прийняте рішення.
1.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
2. Про затвердження кошторису витрат на придбання футбольної форми
збірним командам.
РОЗГЛЯНУЛИ:
доповідну записку спортивного директора Павленка І.М. щодо необхідності
придбання футбольної форми збірним командам області - додається.
Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити бюджет ГС «Вінницька ОАФ» на 2021 рік - додається на одній
сторінці.
3. Про перерозподіл та виділення футбольних м’ячів.
РОЗГЛЯНУЛИ:
доповідну записку спортивного директора Павленка І.М. щодо необхідності
перерозподілу футбольних м’ячів нереалізованих дитячо-юнацькими командами в
кількості 85 шт та виділення 100 футбольних м’ячів збірним командам області.
Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО
ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію взяти до відома;
3.2. Перерозподілити футбольні м’ячі, нереалізовані дитячо-юнацькими
командами у минулих сезонах, в кількості 85 (Вісімдесят п’ять) шт серед
команд – учасниць Чемпіонату Вінницької області серед дівчат 20052006рр та 2007-2008 рр, а саме: 17 команд по 5 футбольних м’ячів;
3.3. Виділити 100 (Сто) футбольних м’ячів для збірних команд області для
підготовки та участі у Всеукраїнських змаганнях у 2021 році:
- Збірна команда аматорів – 10 шт
- Збірна команда ветеранів – 10 шт
- Збірна команда жінок – 10 шт
- Збірна команда дівчат WU-17 – 10 шт
- Збірна команда дівчат WU-16 – 10 шт
- Збірна команда дівчат WU-15 – 10 шт

- Збірна команда дівчат WU-14 – 10 шт
- Збірна команда дівчат WU-13 – 10 шт
- Збірна команда дівчат WU-12 – 10 шт
- Збірна команда дівчат WU-11 – 10 шт
3.4.Оформити відповідні документи головному бухгалтеру Гуменюк О.М.
3.5.Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.

4.

Про уповноваження особи на підписання протоколу.

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

Уповноважений

І. ПАВЛЕНКО

