ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ГС «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ"
РІШЕННЯ № 23
м.Вінниця

28 серпня 2020 р

1. Про забезпечення громадського порядку та безпеки при підготовці та
проведенні футбольних матчів, які проводяться під егідою Вінницької
ОФФ.
Заслухавши інформацію представника поліції, відділу превенції ГУНП у
Вінницькій області,
ВИРІШИЛИ:
1.1. Дотримуватись виконання Закону України від 08.07.2011 р № 3673-VI
«Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської
безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів».
1.2. Керуватись Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р №
341 «Порядок організації робіт із забезпечення громадського порядку та
громадської безпеки під час проведення футбольних матчів».
1.3. Виконувати регламентні норми обласних змагань.
1.4. Надати затверджений календар І кола Чемпіонату та Кубку Вінницької
області серед аматорських команд сезону 2020/2021 рр до Управління
превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з метою
забезпечення безпеки проведення змагань.
1.5. Попереджувати у письмовому вигляді керівникам команд-учасниць
Чемпіонату та розіграшу Кубку Вінницької області місцеві органи поліції
про проведення домашнього матчу за тиждень до початку.
1.6. Покласти контроль за виконання рішення на Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
2. Про організацію та проведення обласних змагань в умовах карантину.
Заслухавши Павленка І.М. та Прозоровського М.П., заступників голови, з
інформацією щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення
футбольних матчів у Вінницькій області серед аматорських та дитячо-юнацьких
футбольних команд в умовах карантину, з метою запобігання поширенню на
території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2,
ВИРІШИЛИ:
2.1. Прийняти інформацію до відома,
2.2. Виконувати Постанову КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інші
2.3. Дотримуватись рекомендацій щодо Організації протиепідемічних заходів
під час проведення футбольних матчів у Вінницькій області серед
аматорських та дитячо-юнацьких футбольних команд в умовах карантину,
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з
метою
запобігання
поширенню на території області
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
2.4. Виконувати Тимчасовий протокол для організації та проведення
футбольних матчів у Вінницькій області серед аматорських та дитячоюнацьких футбольних команд в умовах карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19
2.5. Керуватись іншими рекомендаціями, рішеннями, актами влади шодо
проведення спортивних масових заходів.
3. Про затвердження результатів Чемпіонату та Кубку Вінницької області
серед аматорських команд сезону 2019-2020 рр.
Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією про
необхідність затвердження результатів Чемпіонату (вища, перша ліги) та Кубку
Вінницької області серед аматорів сезону 2019 – 2020 рр.,
ВИРІШИЛИ:
3.1. Затвердити результати Чемпіонату (вища, перша ліги) та Кубку
Вінницької області серед аматорів сезону 2019 – 2020 рр - додаються.
4. Про затвердження Регламенту, складу учасників змагань та календаря
ігор І кола Чемпіонату та Кубку Вінницької області серед аматорів на
сезон 2020/2021 рр.
Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією про
необхідність затвердження Регламенту, складу учасників змагань та календаря ігор
І кола Чемпіонату та Кубку Вінницької області серед аматорів на сезон 2020/2021
рр.,
ВИРІШИЛИ:
4.1. Затвердити Регламент обласних змагань з футболу серед аматорських
команд на сезон 2020/2021 рр.- додається.
4.2. Затвердити склад учасників змагань - додається.
4.3. Затвердити календар ігор Чемпіонату та дати проведення етапів Кубку
Вінницької області серед аматорів на сезон 2020/2021 рр – додаються.
4.4. Надати регламентуючі документи всім учасникам змагань.
4.5. Довести інформацію до всіх учасників змагань.
4.6. Вносити дані у ЄБД УАФ, відповідно до наданих протоколів.
4.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.
5. Про затвердження дати, місця та кошторису витрат проведення матчу за
Суперкубок серед аматорських команд Вінницької області сезону 2020/2021
рр.
Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією про відмову
команд брати участь у матчі за Суперкубок Вінницької області,
ВИРІШИЛИ:
5.1. Зняти питання з порядку денного з причини відмови команд брати участь
у матчі.
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6. Про затвердження регламентів змагань на вересень-грудень 2020 року.
Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, про необхідність
затвердження положень про проведення змагань на вересень - грудень 2020 року,
відповідно до Статутних вимог,
ВИРІШИЛИ:
6.1. Затвердити положення про проведення змагань на вересень - грудень 2020
року - додаються.
6.2. Призначити відповідальним за організацію та проведення змагань Павленка
І.М., спортивного директора.

7. Про затвердження Регламенту, складу учасників та календаря ігор І кола
Чемпіонату Вінницької області з футболу серед дитячо-юнацьких команд
сезону 2020/2021 рр.
Заслухавши Коваля І.Ф., заступника голови ВО ДЮФЛ, з інформацією про
необхідність затвердження Регламенту, складу учасників та календаря ігор І кола
Чемпіонату Вінницької області з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону
2020/2021 рр,
ВИРІШИЛИ:
7.1. Затвердити Регламент Чемпіонату Вінницької області з футболу серед
команд дитячо-юнацьких закладів на сезон 2020/2021 рр. (додається);
7.2. Затвердити склад учасників змагань - додається.
7.3. Затвердити календар ігор Чемпіонату Вінницької області серед команд
дитячо-юнацьких закладів на сезон 2020/2021 рр – додаються.
7.4. Надати регламентуючі документи всім учасникам змагань.
7.5. Довести інформацію до всіх учасників змагань.
7.6. Вносити дані у ЄБД УАФ, відповідно до наданих протоколів.
7.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Коваленка В.В.,
менеджера з дитячо-юнацького футболу.
8. Про внесення змін до складу комітетів Вінницької ОАФ.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про
необхідність внесення змін до складу комітетів обласної асоціації футболу,
ВИРІШИЛИ:
8.1. Прийняти інформацію щодо припинення повноважень в якості членів
виконавчого комітету та голів комітетів студентського та дитячоюнацького футболу відповідно, Голубовича А.М. та Бліннікова В.О.,
відповідно до п.7 ст. 15 Статуту Вінницької ОАФ, до відома.
8.2. Обрати головою комітету дитячо-юнацького футболу Коваля Ігоря
Федоровича;
8.3. Обрати головою комітету студентського футболу Зарішняка Ігоря
Михайловича;
8.4. Внести зміни до всіх документів та повідомити про зміни всіх членів
комітету
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9. Про роботу комітетів обласної
асоціації футболу: технічного, з
проведення змагань, дитячо-юнацького футболу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про
необхідність,
ВИРІШИЛИ:
9.1. Прийняти інформацію до відома;
9.2. Провести до кінця поточного року методичні семінари для тренерів
аматорських, жіночих та дитячо-юнацьких команд.
9.3. Покласти контроль за виконанням рішення Прозоровського М.П.
10. Про затвердження кошторису витрат на придбання футбольних м’ячів.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з пропозицією виділити
кошти для придбання футбольних м’ячів для видачі учасникам чемпіонату області
серед дитячо-юнацьких команд наступного сезону,
ВИРІШИЛИ:
10.1. Затвердити кошторис витрат на придбання футбольних м’ячів;
10.2. Передати у безкоштовне користування по 5 футбольних м’ячів кожній
команді ДЮЗ, при виконанні Регламентних норм.
10.3. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи.
10.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.
11. Про виділення фінансової безповоротної допомоги районним/міським
федераціям футболу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про
необхідність виділення районним/ міським федераціям футболу безповоротної
фінансової/матеріальної допомоги,
ВИРІШИЛИ:
11.1. Надати безповоротну фінансову допомогу члену – районній/міській
федерації футболу у ІІ півріччі 2020 року – 10000 (Десять тисяч) грн на
статутну діяльність, окрім Могилів-Подільської РФФ, яка отримала
допомогу у повному обсязі.
11.2. Надати районним/міським федераціям футболу до адміністрації
обласної асоціації футболу звіт про використання виділених коштів
протягом кварталу від дати отримання.
11.3. Довести інформацію до всіх районних/міських федерацій футболу у 10денний термін.
11.4. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру.
11.5. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого
директора.
12. Про нагородження лауреатів Чемпіонату Вінницької області серед
аматорських команд за підсумками сезону 2019-2020 рр
Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією щодо
нагородження кращих у номінаціях, відповідно до п.13 ст14 Регламенту змагань
сезону 2019-2020 рр
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ВИРІШИЛИ:
нагородити грамотами та сувенірами наступних лауреатів у вищій та першій лігах
відповідно:
«Кращий футболіст» - Васалатій «Факел» Липовець; Загробський Владислав
«Горизонт» Хоньківці;
«Кращий бомбардир» - Поліщук Володимир ФК «Томашпіль»; Степанюк
Владислав «Горизонт» Хоньківці;
«Кращий тренер» - Кучковський Валентин «Томашпіль», Коваль Юрій
«Горизонт» Хоьнківці
13. Різне.

Головуючий
Секретар

І. ГАТАУЛЛІН
І.ПАВЛЕНКО

