ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»

Рішення № 12
05 жовтня 2018 року

м.Вінниця

1. Затвердження дати та місця проведення, норм представництва та
проекту порядку денного Конференції ГС «Вінницька ОФФ».
Затвердження кошторису витрат на проведення даного заходу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про
необхідність затвердження дати та місця проведення, норм представництва та
проекту порядку денного Конференції ГС «Вінницька ОФФ», а також кошторису
витрат на проведення заходу,
ВИРІШИЛИ:
1.1. Провести Конференцію ГС «Вінницька обласна федерація футболу» 07
грудня ц.р. у конференц-залі готелю «Поділля», з 12-00 до 14-00;
1.2. Затвердити проект порядку денного Конференції ГС «Вінницька обласна
федерація футболу» (додається);
1.3. Затвердити кошторис витрат на проведення даного заходу (додається);
1.4. Затвердити норму представництва від кожного постійного члена – 2 (два)
делегати, від кожного асоційованого члена – 1 (один) делегат;
1.5. Підготувати й оформити необхідні документи для організації та проведення
заходу;
1.6. Довести інформацію до всіх членів у термін, відповідно до ст.16 Статуту;
1.7. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.
2. Про надання тимчасового членства.
Заслухавши Прозоровського М.П., виконавчого директора, з інформацією про
надходження пакету документів від Громадської організації «Футбольна асоціація
студентів Вінницької області» та необхідності, відповідно до Статуту Вінницької
ОФФ, надання тимчасового членства,
ВИРІШИЛИ:
2.1. Надати ГО «Футбольна асоціація студентів Вінницької області» тимчасове
постійне членство, відповідно до ст.. 7 Статуту обласної федерації футболу;
2.2. Оформити відповідний пакет документів та подати на розгляд наступній
Конференції ГС «Вінницька ОФФ»;
2.3. Рекомендувати наступній Конференції обласної федерації футболу надати
постійне членство ГО «Футбольна асоціація студентів Вінницької області»;
2.4. Призначити відповідальним Прозоровського М.П,, виконавчого директора.
3. Про стан справ у районних/міських федераціях футболу щодо
приведення статутних документів у відповідність до законодавчої бази
України.
Заслухавши Порозовоського М.П., з інформацією про стан справ у
районних/міських федераціях футболу,
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3.1.
3.2.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.
Активізувати роботу районних/міських федерацій футболу і закінчити
оформлення відповідної документації од 01 грудня поточного року.

4. Про надання безповоротної фінансової допомоги міським/районним
федераціям футболу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про
необхідність надання безповоротної матеріальної допомоги Калинівській
районній, Погребищенській районній, Тиврівській районній, Томашпільській
районній, Мурованокуриловецькій районній, Шаргородській районній
федераціям футболу,
ВИРІШИЛИ:
4.1. Надану інформацію взяти до відома.
4.2. Надати Калинівській районній, Погребищенській районній, Тиврівській
районній, Томашпільській районній, Мурованокуриловецькій районній,
Шаргородській районній федераціям футболу безповоротну матеріальну
допомогу в розмірі 10000 (Десять тисяч) грн. кожній на здійснення
статутної діяльності;
4.3. Надати районним/міським федераціям футболу звіт про використання
виділених коштів до кінця поточного року.
4.4. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк О.М.
4.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
5. Затвердження кошторису витрат на придбання нагородної продукції для
нагородження та списку кращих футболісток області.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, із списком кращих
футболісток області та проектом кошторису витрат на придбання нагородної
продукції,
ВИРІШИЛИ:
5.1. Затвердити список кращих футболісток області – додається;
5.2. Затвердити кошторис витрат на придбання нагородної продукції;
5.3. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи та забезпечити
цільове використання коштів;
5.4. Провести нагородження кращих футболісток на черговій Конференції
Вінницької ОФФ;
5.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.
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6. Звіт виступу футбольної команди
«ДИКА КАЧКА» у Всеукраїнських
змаганнях «Відкритий чемпіонат з футболу серед команд Ліги учасників
АТО на «Кубок героїв АТО» .
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, Бродовського Р.В.,
тренера, з інформацією про результати участі збірної команди «ДИКА
КАЧКА» у Відкритому чемпіонаті України серед військовослужбовців,
ВИРІШИЛИ:
6.1. Інформацію прийняти до відома.
6.2. Розпочати
роботу
по
формуванню
збірної
команди
області
військовослужбовців для участі у всеукраїнських змаганнях 2019 року.
6.3. Призначити головним тренером Бродовського Р.В., куратором збірної –
Прозоровського М.П.
6.4. Затвердити кошториси витрат для закупівлі спортивного екіпірування з
метою підготовки та участі у Всеукраїнських змаганнях 2019 року.
6.5. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити
цільове використання коштів.
6.6. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
7. Про розподіл футбольних м’ячів, наданих Федерацією футболу
України.
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОФФ,
ВИРІШИЛИ:
7.1. Інформацію прийняти до відома;
7.2. Затвердити розподіл футбольних м’ячів у кількості 360 шт, які надійшли від
ФФУ, а саме:
- 50 ф/м’ячів - для збірних команд області;
- 10 ф/м’ячів – для ГО «Футбольна асоціація студентів Вінницької
області»;
- 275 ф/м’ячів – 55 командам дитячо-юнацьких закладів – учасникам
Чемпіонату області серед дитячо-юнацьких команд сезону 2018-2019рр
за умов дотримання Регламентних норм;
- 25 ф/м’ячів – ДЮСШ «Прем’єр-Нива» для здійснення статутної
діяльності;
7.3. Передати у безкоштовне користування вказаним організаціям.
7.4. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи.
7.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.
8. Про затвердження рішення бюро ДЮФЛ ВО.
Заслухавши Дзюбу М.І., голову ДЮФЛ ВО, з інформацією щодо
необхідності затвердження рішення Бюро ДЮФЛ ВО, яке стосується
затвердження складу учасників, календаря ігор Чемпіонату області серед
дитячо-юнацьких команд на сезон 2018/2019рр,
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8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію прийняти до відома;
Затвердити рішення Бюро ДЮФЛ ВО від 20 вересня 2018 року.
Довести інформацію до всіх учасників змагань.
Вносити дані у ЄБД ФФУ, відповідно до наданих протоколів.
Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
Головуючий
Секретар

І.ГАТАУЛЛІН
І.ПАВЛЕНКО

