ПРОЕКТ
07.12.2018

РІШЕННЯ
м.Вінниця

Засідання
І Конференції ГС «Вінницька ОФФ»
1. Про членів Громадської спілки «Вінницька ОФФ». Про виділення
безповоротної матеріальної допомоги районним/міським федераціям
футболу у 2018-2019 рр.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про те, що відповідно до наданої
заяви, ст..ст. 6, 7 Статуту Федерації надати постійне членство ГС «Козятинська
міська федерація футболу» та у відповідності до рішень виконкому від 22.03 та
05.10. 2018 року та ст. 7 Статуту Федерації надати постійне членство ГС
«Жмеринська федерація футболу» та постійне асоційоване членство ГО
«Футбольна асоціація студентів Вінницької області».
Зосередивши увагу присутніх на проведену роботу та її наслідки з членами
обласної федерації футболу, членство яких було призупинено рішенням
виконкому від 10.08. ц.р., доповідач запропонував:
- скасувати рішення виконавчого комітету від 10.08.2018 р про
призупинення членства Вінницької районної, Могилів-Подільської міської
федерацій футболу, в зв’язку з виконанням ст..8 Статуту Вінницької ОФФ
та поновити їх членство;
- виключити зі складу Вінницької обласної федерації футболу
Бершадську районну, Теплицьку районну, Козятинську районну федерації
футболу за невиконання своїх обов’язків, відповідно до п.3 ст.9 Статуту
Федерації.
Гатауллін І.Ф. зауважив, що, відповідно до рекомендацій ФФУ, необхідно
надати безповоротну фінансову допомогу районним/міських федераціям
футболу на розвиток футболу на території діяльності та здійснення статутної
діяльностій запропонував виділити у поточному році Козятинській міській,
Могилів-Подільській міській та Вінницькій районній федераціям футболу, а у
наступному році кожній федерації – по 10.000 (Десять тисяч) грн.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Взяти до відома надану інформацію;
1.2. Надати постійне членство ГС «Жмеринська федерація футболу», ГС
«Козятинська міська федерація футболу» та постійне асоційоване
членство ГО «Футбольна асоціація студентів Вінницької області»,
відповідно до ст..ст. 6, 7 Статуту Вінницької ОФФ;
1.3. Скасувати рішення виконавчого комітету від 10.08.2018 р про
призупинення членства Вінницької районної, Могилів-Подільської
міської федерацій футболу, в зв’язку з виконанням ст..8 Статуту
Вінницької ОФФ та поновити членство вказаних об’єднань;

Виключити зі складу Вінницької обласної федерації футболу Бершадську
районну, Теплицьку районну, Козятинська районна федерації футболу за
невиконання свої обов’язків відповідно до п.3 ст.9 Статуту Громадської
спілки;
1.5. Надати у 2018 році безповоротну матеріальну допомогу МогилівПодільській МФФ, Вінницькій РФФ, Козятинській МФФ по 10000
(Десять тисяч) грн. кожній на здійснення статутної діяльності;
1.6. Надати протягом 2019 року безповоротну матеріальну допомогу
міським/районним федераціям футболу – постійним членам Вінницької
ОФФ в сумі по 10.000 (Десять тисяч) грн. кожній на здійснення статутної
діяльності;
1.7. Надати районним/міським федераціям футболу до адміністрації обласної
федерації футболу звіт про використання виділених коштів протягом
кварталу від дати отримання;
1.8. Довести інформацію до всіх районних/міських федерацій футболу у 10денний термін;
1.9. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк
О.М.;
1.10. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого
директора.
1.4.

2. Звіт про роботу Вінницької обласної федерації футболу за звітний період
та основні напрямки роботи організації на 2019 рік.
Заслухавши Павленка І.М. із звітом про роботу об’єднання,
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Затвердити звіт про діяльність Громадської спілки «Вінницька обласна
федерація футболу» за 2018 рік на шести сторінках – додається.
3. Про звіт Ревізійної комісії про фінансову діяльність організації за період
з 09 вересня 2017 року по 30 листопада 2018 року.
Заслухавши Коваля І.Ф. із звітом Ревізійної комісії,
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську
діяльність за період з 09 вересня 2017 року по 30 листопада 2018 року
– додається на трьох стор.
4. Про затвердження бюджету ГС «Вінницька ОФФ» на 2019 рік.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з проектом бюджету на 2019 рік,
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Прийняти за основу бюджет ГС «Вінницька ОФФ» на 2019 рік додається на одній сторінці.
5. Про затвердження Єдиного календаря спортивно-масових заходів на
2019 рік. Затвердження регламентів змагань на січень-березень 2019
року.

Заслухавши Павленка І.М. з проектом Єдиного календаря спортивно-масових
заходів на 2019 рік, та проектів положень про проведення обласних змагань у І
кварталі наступного року,
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Затвердити Єдиний календар спортивно-масових заходів ГС «Вінницька
ОФФ» на 2019 рік із доповненнями – додається;
5.2. Затвердити положення про проведення змагань на січень-березень 2019
року - додається;
5.3. Надати Єдиний календар спортивно-масових заходів на 2019 рік та
положення про проведення змагань на січень-березень 2019 року на
затвердження до обласного управління фізичної культури і спорту
Вінницької ОДА.
5.4. Довести інформацію до всіх суб’єктів області, які розвивають футбол;
5.5. Розмістити протягом 5 днів даний документи на сайті організації.
5.6. Оформити відповідну документацію та забезпечити цільове використання
коштів при проведенні спортивно-масових заходів головному бухгалтеру
Гуменюк О.М.
5.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.
6. Про внесення змін до Дисциплінарних правил Вінницької ОФФ.
Заслухавши Ільчука О.М. з проектом змін та доповнень до Дисциплінарних
правил,
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Внести запропоновані зміни та доповнення до Дисциплінарних правил.
6.2. Затвердити Дисциплінарні правила Вінницької ОФФ у новій редакції –
додаються.
6.3. Довести інформацію до всіх суб’єктів області, які розвивають футбол.
6.4. Розмістити протягом 5 днів даний документ на сайті організації.
6.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
7. Нагородження кращих футболісток за підсумками змагань 2018 року.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про те, що, відповідно до рішення
виконавчого комітету від 05 жовтня ц.р. № 12, необхідно провести
нагородження кращих футболісток області – членів збірних команд України,
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1.

Нагородити пам’ятними сувенірами (парасольками):
- Філатову Юліану,

- Мельник Наталію;

- Ціхач Дар’ю,

- Темник Олександру;

- Нікітюк Вероніку,

- Смеречинську Ганну;

- Христюк Юлію,

- Лакусту Валерію;

- Бордюг Алісу;

- Дуднік Марину.

8. Вручення футбольних м’ячів дитячо-юнацьким закладам – учасницям
Чемпіонату області.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про те, що, відповідно до рішення
виконавчого комітету від 05 жовтня ц.р. № 12, необхідно провести вручення
(передачу) футбольних м’ячів командам дитячо-юнацьких закладів - учасникам
Чемпіонату Вінницької області, які виконали Регламентні норми,
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Вручити відповідну кількість футбольних м’ячів наступним ДЮЗ:
ДЮСШ відділу освіти Калинівка

ДЮСШ – інтернат Тульчин

ДЮСШ Блохіна та Бєланова Вінниця

ДЮСШ Хмільник

ДЮСШ Тиврівський р-н

ДЮСШ Томашпіль

Прем’єр-Нива Вінниця

ДЮСШ Вапнярка

ДЮСШ Іллінці

ДЮСШ Муровані-Курилівці

«Темп» Вінниця

МДЮСШ Жмеринка

ДЮСШ Ладижин

ДЮСШ Калинівка

ДЮСШ Погребище

ДЮСШ Чернівці

ДЮСШ Бершадь

ДЮСШ Тростянець

ДЮСШ Крижопіль

ДЮСШ Гайсин

Головуючий
Секретар

І. ГАТАУЛЛІН
І. ПАВЛЕНКО

