Громадська спілка «Вінницька обласна федерація футболу»
ПРОТОКОЛ
31.05.2019

№ 15

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних
технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 31.05.
2019р
Відповіді надали 14 з 21 члени виконкому:
Александренко В.В., Блінніков В.О., Гатауллін І.Ф., Голубович А.М., Гоцуляк
М.І., Демченко М.І., Касанов П.П., Куниця М.Ш., Мамчур В.П., Нгаха Колінс,
Павленко І.М., Подолян В.В., Прозоровський М.П., Сметанюк В.М.,
Відповіді не надали:
Бочарьов Г.Г., Дзюба М.І, Кузьмін В.В., Малярчук В.Г., Татусяк С.П., Ханук
С.С., Чернявський С.В.
Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними.
Одностайно було затверджено наступний Порядок денний:
1. Про виділення Шаргородській РФФ безповоротної матеріальної допомоги на
організацію та проведення стикових матчів першої ліги Чемпіонату області
серед аматорських команд сезону 2018/2019 рр.
2. Про розподіл футбольних м’ячів, які надійшли від Української асоціації
футболу.
3. Про виділення коштів на закупівлю комплекту футбольної форми для вручення
команді-переможниці регулярного Чемпіонату області серед дівочих команд
сезону 2018/2019рр
4. Про уповноваження особи на підписання протоколу.
1. Про виділення Шаргородській РФФ безповоротної матеріальної допомоги
на організацію та проведення стикових матчів першої ліги Чемпіонату
області серед аматорських команд сезону 2018/2019 рр.
Розглянули: Лист Шаргородської РФФ щодо проведення у м.Шаргород стикових
матчів - додається.
Голосували: «ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0
ВИРІШИЛИ:
1.1. Інформацію прийняти до відома.

1.2.
Виділити Шаргородській РФФ 4000 (Чотири тис) грн на організацію
та проведення стикових матчів першої ліги Чемпіонату області серед аматорських
команд сезону 2018/2019 рр
1.3.
Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. необхідні документи та
провести необхідні фінансові розрахунки.
1.4.
Призначити відповідальним за виконання рішення І. Павленка,
спортивного директора.
2. Про розподіл футбольних м’ячів, які надійшли від Української асоціації
футболу.
Розглянули: доповідну записку виконавчого директор М. Прозоровського –
додається.
Голосували: «ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0
ВИРІШИЛИ:
2.1. Інформацію прийняти до відома;
2.2.Розподілити футбольні м’ячі у кількості 200 шт, які надійшли від УАФ
наступним чином:
- 45 шт – командам – учасницям регулярного Чемпіонату області серед
дівочих команд;
- 100 шт – учасникам фінальної частини ДЮФЛ області;
- 15 шт. – призерам та переможцю чемпіонату області серед юнаків 2008
р.н.;
40 шт - по 10 шт кожній збірній команді області аматорів, ветеранів,
дівчат, юнаків.
2.3. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. необхідні документи для
передачі матеріальних цінностей.
2.4. Призначити відповідальним за виконання рішення М.Прозоровського .
3. Про виділення коштів на закупівлю комплекту футбольної форми для
вручення команді-переможниці регулярного Чемпіонату області серед
дівочих команд сезону 2018/2019рр
Розглянули: доповідну голови комітету жіночого футболу Сметанюк В.М. –
додається.
Голосували: «ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0
ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію прийняти до відома;
3.2. Виділити відповідні кошти на закупівлю комплекту футбольної
форми;
3.3. Оформити необхідні документи, відповідно до вимог чинного
законодавства та Бюджетного кодексу;
3.4. Провести нагородження команди-переможниці та учасниць
Чемпіонату області серед команд дівчат сезону 2018/2019рр з урочистостями.

3.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.
4. Про уповноваження особи на підписання протоколу.
Розглянули: пропозицію уповноважити Павленка
директора, на підписання даного протоколу.
Голосували: «ЗА» - 14, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0

І.М.,

спортивного

ВИРІШИЛИ:
4.1. Уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на підписання даного
протоколу.
Виконавчий директор

М. ПРОЗОРОВСЬКИЙ

Уповноважений

І. ПАВЛЕНКО

