Громадська спілка «Вінницька обласна федерація футболу»
ПРОТОКОЛ
№ 03

24.11.2017

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних
технологій, відповідно до п.3.ст.24 Статуту Вінницької ОФФ. Опитування
проводилось 21-24.11.2017р
Відповіді надали 17 з 21 члени виконкому:
Александренко В.В., Блінніков В.О., Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Голубович А.М.,
Гоцуляк М.І., Дзюба М.І, Касанов П.П., Кузьмін В.В., Малярчук В.Г., Мамчур В.П.,
Павленко І.М., Подолян В.В., Прозоровський М.П., Сметанюк В.М., Татусяк С.П.,
Чернявський С.В.
Відповіді не надали:
Демченко М.І., Куниця М.Ш., Нгаха Колінс, Ханук С.С.
Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними.
Одностайно було затверджено наступний Порядок денний:
1. Про святкування 25-річчя заснування обласної федерації футболу.
2. Затвердження кошторисів витрат.
3. Про виділення фінансової допомоги Калинівській районній федерації футболу
на відновлення інфраструктури.
4. Про уповноваження особи на підписання протоколу.

1. Про святкування 25-річчя заснування обласної федерації футболу.
Розглянули: звернення виконавчого директора Вінницької ОФФ Прозоровського
М.П. щодо проведення заходів до 25-річчя заснування обласної федерації футболу додається.
Голосували: «ЗА» - 17
ВИРІШИЛИ:
1.1. Інформацію прийняти до відома;
1.2. Провести спільно із засіданням виконавчого комітету урочистості 22
грудня ц.р. в приміщенні готелю «Поділля» із відзначенням осіб з нагоди
річниці заснування обласної федерації футболу;
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Затвердити список осіб, які внесли значний особистий внесок та
працюють у напрямку розбудови організації - додається;
Надіслати запрошення номінантам;
Надіслати листи до Федерації футболу України із запрошенням на захід та
проханням відзначити номінатів відзнаками ФФУ;
Провести нагородження пам’ятними подарунками обласної федерації
футболу;
Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Тереховій В.В.;
Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського

2. Затвердження кошторисів витрат.
Розглянули: звернення спортивного директора І. Павленка та головного тренера
збірних жіночих команд області Ю.Наровицького про забезпечення жіночих команд
області екіпіруванням та проекти кошторисів витрат на проведення засідання
виконавчого комітету та заходів з нагоди святкування 25-річчя Вінницької ОФФ додаються.
Голосували: «ЗА» - 16
«ПРОТИ» - 1
ВИРІШИЛИ:
2.1. Інформацію прийняти до відома;
2.2. Затвердити кошторис витрат на проведення засідання виконавчого
комітету;
2.3. Затвердити кошторис витрат на проведення урочистостей;
2.4. Затвердити кошторис витрат на придбання екіпірування збірним
командам жінок/дівчат області;
2.5. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Тереховій В.В.
та забезпечити цільове використання коштів;
2.6. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
3. Про виділення фінансової допомоги Калинівській районній федерації футболу
на відновлення інфраструктури.
Розглянули:
інформацію виконавчого директора Вінницької ОФФ
Прозоровського М.П. про необхідність виділення додаткових коштів Калинівській
районній федерації футболу на відновлення інфраструктури, в зв’язку із
пошкодженням під час пожежі 48 арсеналу Міноборони із боєприпасами 27
вересня ц.р. - додається.
Голосували: «ЗА» - 16
Не визначився із відповіддю - 1
2

ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію прийняти до відома;
3.2. Виділити Калинівській районній федерації футболу 8 (Вісім) тис. грн. на
відновлення інфраструктури, яка постраждала від вибухів боєприпасів;
3.3. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Тереховій В.В.
та забезпечити цільове використання коштів;
3.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
4. Про уповноваження особи на підписання протоколу.
Розглянули: пропозицію уповноважити Павленка І.М., спортивного директора,
на підписання даного протоколу.
Голосували: «ЗА» - 17
ВИРІШИЛИ:
4.1. Уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на підписання даного
протоколу.

Виконавчий директор

М. ПРОЗОРОВСЬКИЙ

Уповноважений

І. ПАВЛЕНКО
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