ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»

Рішення № 07
22 березня 2018 року

м.Вінниця

1. Щодо членства в обласній федерації футболу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про
необхідність розгляду та прийняття рішень щодо припинення членства
Жмеринської спортивної громадської організації «Районна федерація футболу» та
Жмеринської громадської організації «Міська федерація футболу» та надання
членства Громадській спілці «Жмеринська федерація футболу», відповідно до
наданих заяв - додаються,
ВИРІШИЛИ:
1.1. Припинити членство у Вінницькій обласній федерації футболу із власної
ініціативи Жмеринської спортивної громадської організації «Районна
федерація футболу» та Жмеринської громадської організації «Міська
федерація футболу», відповідно до п.1 ст..9 Статуту організації;
1.2. Надати Громадській спілці «Жмеринська федерація футболу» тимчасове
постійне членство, відповідно до ст.. 7 Статуту обласної федерації футболу;
1.3. Рекомендувати наступній Конференції обласної федерації футболу надати
постійне членство Громадській спілці «Жмеринська федерація футболу»;
1.4. Надати Громадській спілці «Жмеринська федерація футболу» безповоротну
фінансову допомогу у розмірі 10000 (Десять тисяч) грн на статутну
діяльність;
1.5. Оформити відповідний пакет документів та подати на розгляд наступній
Конференції ГС «Вінницька ОФФ»;
1.6. Призначити відповідальним Прозоровського М.П,, виконавчого директора.
2. Затвердження списків арбітрів та спостерігачів арбітражу на
обслуговування змагань, які проводяться під егідою Вінницької ОФФ у І
півріччі 2018 року.
Заслухавши Куницю М.С., голову комітету арбітрів, з інформацією щодо
необхідності затвердження кандидатур арбітрів та спостерігачів арбітражу на
обслуговування обласних змагань у І півріччі 2018 року,
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити запропоновані списки арбітрів та спостерігачів арбітражу для
обслуговування змагань під егідою Вінницької ОФФ у І півріччі 2018 року додаються.
3. Затвердження проекту календаря ІІ кола Чемпіонату та Кубку Вінницької
області серед аматорських команд сезону 2017-2018 рр.
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора,
ВИРІШИЛИ:
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3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Затвердити
результати
жеребкування
1/4
розіграшу
Кубку Вінницької області, а саме:
- ФК «Будівельник» Іллінці – ФК «Балкани» Хмільник
- ФК «Володимир» Тиврів – ФК «Агро-Астра» Немирів
- ФК «Факел» Липовець – «Дністер-С» Серебрія
- ФК «ЕМС-Поділля» Вінниця – «Світанок-Агросвіт» Шляхова
Доручити спортивному директору Павленко І.М. вивчити питання
можливості
правонаступності й укладання угоди між футбольними
командами «Томашпіль» й «Махнівка» та подальшої участі у чемпіонаті
області серед аматорських команд;
Затвердити календар ІІ кола
Чемпіонату Вінницької області серед
аматорських команд сезону 2017 – 2018 рр.
Довести інформацію до всіх учасників змагань.
Надіслати учасникам обласних змагань серед аматорських команд графік
заявки.
Призначити відповідальним Павленка І.М., спортивного директора.

4. Затвердження проекту календаря ІІ кола Чемпіонату області серед
дитячо-юнацьких команд сезону 2017-2018 рр.
Заслухавши інформацію Дзюби М.І., голови ДЮФЛ ВО,
ВИРІШИЛИ:
4.1. Затвердити календар ІІ кола Чемпіонату області серед дитячо-юнацьких
команд сезону 2017 – 2018 рр.
4.2. Довести інформацію до всіх учасників даних змагань.
4.3. Призначити відповідальними Коваленка В.В., менеджера з розвитку дитячоюнацького футболу та Сидорука О.М., оператора ІКМ.
5. Затвердження термінів проведення та склад учасників обласних змагань
на призи клубу «Шкіряний м’яч».
Заслухавши інформацію Бочарьова Г.Г., начальника Вінницького обласного
відділення Комітету фізичної культури та спорту МОН України,
ВИРІШИЛИ:
5.1. Затвердити терміни проведення ІІІ-ІV етапів та склад учасників обласних
зональних змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч» - додаються;
5.2. Довести інформацію до всіх учасників даних змагань;
5.3. Оформити відповідну документацію Гуменюк О.М., головному бухгалтеру;
5.4. Провести урочисте нагородження переможця та призерів ІV етапу;
5.5. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., заступника голови
Вінницького обласного клубу «Шкіряний м’яч».
6. Затвердження дати, місця та кошторисів витрат на проведення фіналу
розіграшу Кубку Вінницької області з футболу та фінальної частини
Чемпіонату з футболу серед дитячо-юнацьких команд Вінницької області
сезону 2017 – 2018 рр.
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОФФ,
ВИРІШИЛИ:
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6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

Провести фінал розіграшу Кубку
Вінницької області з футболу
сезону 2017 - 2018 рр 06 червня ц.р. на стадіоні «Локомотив» м.Козятина;
Проінформувати команди-фіналісти, після їх визначення, про дату, час та
місце проведення;
Провести фінальну частину Чемпіонату області з футболу серед дитячоюнацьких команд сезону 2017-2018 рр. 16 червня 2018 року на стадіонах
м.Вінниці;
Затвердити запропоновані кошториси витрат на проведення заходів;
Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити
цільове використання коштів;
Призначити відповідальним за організацію та проведення фіналу розіграшу
Кубку Павленка І.М., спортивного директора;
Призначити відповідальним за організацію та проведення фінальної частини
Чемпіонату області з футболу серед дитячо-юнацьких команд
Прозоровського М.П., виконавчого директора;
Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної федерації
футболу Гатаулліна І.Ф.

Про забезпечення громадського порядку та безпеки при підготовці та
проведенні футбольних матчів, які проводяться під егідою Вінницької
ОФФ.
Заслухавши інформацію Слободянюка А.А. старшого інспектора відділу
охорони публічного порядку УПД ГУНП у Вінницькій області, капітан
поліції,
ВИРІШИЛИ:
7.1. 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».
7.2. 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».
7.3. Виконувати регламентні норми обласних змагань.
7.4. Надати затверджений календар ІІ кола Чемпіонату та Кубку Вінницької
області серед аматорських команд сезону 2017 – 2018 рр до Управління
превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з метою забезпечення
безпеки проведення змагань.
7.5. Попереджувати керівникам команд-учасниць Чемпіонату та розіграшу
Кубку Вінницької області у письмовому вигляді місцеві органи поліції про
проведення домашнього матчу за тиждень до початку.
7.6. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.

7.

Про розподіл футбольних м’ячів, отриманих від Федерації футболу
України.
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОФФ,
ВИРІШИЛИ:
8.1. Інформацію прийняти до відома;

8.
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8.2.

Затвердити розподіл футбольних
м’ячів у кількості 500 шт, які
надійшли від Федерації футболу України, серед учасників обласних
змагань, а саме:

№
п/п

Назва змагань

Дата
проведення

Кількість команд

1

Фінал Чемпіонату області з футзалу
серед юнаків 2005-2006 р.н. сезону
2018 року
Фінал чемпіонату області з футболу
серед дитячо-юнацьких команд
сезону 2017-2018 рр.
Обласні фінальні змагання на призи
клубу «Шкіряний м’яч» серед
чотирьох вікових груп
Всеукраїнська акція за програмою
Спеціальної Олімпіади України
«Об’єднаний спорт» для дітей та
молоді з інтелектуальною
недостатністю
Чемпіонат ДЮФЛ України з футболу
(вища ліга)

Січень

Сезон 20172018 рр

6

Чемпіонат України серед жіночих
команд

Сезон 20172018 рр

7

Соціальний проект «Відкриті уроки
футболу»
Збірні команди Вінницької області
(ветерани, жінки, аматори).
Чемпіонат Вінницької області серед
юнаків 2006-2007 р.н. на призи
благодійного фонду В.Продивуса

2

3

4

5

8
9

Всього
(шт.)

8

Кількіст
ь м’ячів
на
команду
5

Червень

20

5

100

Травеньчервень

32 (8 х 4 вікові
групи)

5

160

Квітень травень

10

8 (4 - ВО ДЮСШ
Блохіна та
Бєланова; 4 «Прем’єр-Нива»)
2 ( ВО ДЮСШ
Блохіна та
Бєланова та
«Колос»
Козятинський р-н

5

40

5

10

Вересеньжовтень
Протягом
року

60
8

10

Червень

65
15

Всього

8.3.
8.4.
8.5.

40

Передати у безкоштовне користування вказаним організаціям;
Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи;
Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка
спортивного директора.

500

І.М.,

9. Про ситуацію, яка склалась у районних/міських федераціях футболу членах обласної федерації футболу із перереєстрацією статутів, відповідно
до законодавства України.
Заслухавши інформацію Єрохіної А.О., начальника відділу держреєстрації
друкованих ЗМІ та громадських формувань ГУЮ у Вінницькій області,
ВИРІШИЛИ:
9.1. Прийняти інформацію до відома;
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9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

Порушити
клопотання
перед
президентом ФФУ Павелко А.В.
щодо виділення Калинівській РФФ цільової фінансової допомоги, в зв’язку
із трагедією, яка сталась восени 2017 року.
Рекомендувати членам Вінницької ОФФ привести у відповідність до вимог
чинного законодавства статутну документацію до 01.06.2018 року;
Розглянути на наступному (після 01.06.2018 року) засіданні виконкому
питання про припинення (призупинення) членства у Вінницькій ОФФ
організацій, які не виконають зобов’язання, визначених Статутом
Вінницької ОФФ та рішенням Установчих зборів ГС «Вінницька обласна
федерація футболу» від 08 вересня 2017 року, а саме не приведуть з тих чи
інших причин статутні документи до вимог законодавчої бази України;
Виділити протягом 2018 року безповоротну фінансову допомогу по 10 000
(Десять тисяч) грн. об’єднанням, які станом на 01.02.2018 р привели статути
до вимог законодавчої бази України та надали до обласної федерації
футболу відповідні документи, а саме:
-

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Вінницька міська федерація футболу;
Липовецька районна федерація футболу;
Могилів-Подільська районна федерація футболу;
Немирівська районна федерація футболу;
Тульчинська міська федерація футболу;
Хмільницька міськрайонна федерація футболу;
Хмільницька районна федерація футболу;
Чернівецька районна федерація футболу;
Ямпільська районна федерація футболу;

Надати районним/міським федераціям футболу звіт про використання
виділених коштів протягом кварталу від дати отримання.
Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити
цільове використання коштів;
Повідомити членів Вінницької ОФФ про прийняте рішення з даного
питання для відповідного реагування;
Покласти контроль за виконанням рішення на виконавчого директора
М.Прозоровського.

10. Про формування збірних команд області для участі у всеукраїнських
змаганнях 2018 року та затвердження кошторисів витрат на проведення
НТЗ та участь у змаганнях.
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора,
ВИРІШИЛИ:
10.1. Призначити тренерами:
- Наровицького Ю.П., Дудніка О.В., Єременко Г.Г. – збірних команд
дівчат;
- Іжаковського В.В., Найчука С.С., Касанова П.Н. – збірних команд
ветеранів;
- Коваль Ю.Ф., Якименка М.В., Бліннікова В.О. - збірної команд аматорів.
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10.2. Розпочати роботу по формуванню
збірних команд області дівчат
різних вікових категорій, ветеранів та аматорів для участі у всеукраїнських
змаганнях 2018 року.
10.3. Затвердити кошториси витрат на проведення НТЗ та участь у змаганнях
2018 року.
10.4. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити
цільове використання коштів.
10.5. Провести навчально-тренувальні збори для збірних команд області та
прийняти участь у змаганнях 2018 року, за наявності коштів.
10.6. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора
11. Про затвердження регламентів змагань на березень-липень 2018 року.
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора, про необхідність
затвердження положень про проведення змагань на березень-липень 2018 року,
відповідно до п.2.11. ст..23 Статуту,
ВИРІШИЛИ:
11.1. Затвердити положення про проведення змагань на березень-липень 2018 року додаються.
11.2. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., спортивного
директора.

12. Про внесення змін та доповнень до Єдиного календаря спортивно-масових
заходів Вінницької ОФФ на 2018 рік.
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора,
ВИРІШИЛИ:
12.1. Порушити клопотання перед обласним управлінням фізичної культури та
спорту облдержадміністрації про внесення змагань, а саме:
12.1.1. міжнародний турнір з футболу присвячений Міжнародному дню
захисту дітей під патронатом М.Кучера (Бершадський р-н);
12.1.2. турнір з футболу присвячений Дню Конституції України під
патронатом Ю.Македона (Могилів-Подільський р-н);
12.1.3. «Всеукраїнські змагання з футболу «Відкритий чемпіонат героїв
АТО»;
12.1.4. Чемпіонат України серед жіночих команд (вища та перша ліги);
12.1.5. Чемпіонат України серед дівочих команд WU – 17, WU – 16, WU –
15, WU – 14, WU – 13;
12.1.6. Кубок надій ФФУ серед дівочих команд WU – 13;
12.1.7. Кубок України серед жіночих команд.
12.2. Оформити відповідні документи.
12.3. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., спортивного
директора.
13. Про участь команд Вінницької області учасників АТО у всеукраїнських
змаганнях з футболу «Відкритий чемпіонат Героїв АТО». Затвердження
кошторису витрат.
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Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОФФ,
ВИРІШИЛИ:
13.1. Організувати та провести груповий етап всеукраїнських змагань, відповідно
до Положення – додається;
13.2. Оформити відповідну заявкову документацію;
13.3. Затвердити кошторис витрат на проведення НТЗ та участь у змаганнях;
13.4. Оформити листи - звернення до керівників військових частин, команди яких
братимуть участь у змаганнях, з пропозицією залучити вболівальниківвійськовослужбовців.
13.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
14. Про затвердження результатів обласних змагань з футзалу сезону 2018
року
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора,
ВИРІШИЛИ:
14.1. Затвердити результати обласних змагань з футзалу, а саме:
14.1.1. Чемпіонату області з футзалу серед команд юнаків 2005-2006 р.н–
додаються;
14.1.2. Чемпіонату області з футзалу серед аматорів – додаються;
14.1.3. Чемпіонату області з футзалу серед ветеранів – додаються;
14.2. Рекомендувати призерів Чемпіонату області серед аматорів - футзальні
команди «Яско» Вінниця та «Моноліт» Козятин - до участі у Кубку регіонів
України;
14.3. Оформити відповідне клопотання про участь команд Вінницької області у
всеукраїнських змаганнях та надіслати до адміністрації ФФУ;
14.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., спортивного
директора.
15. Обрання делегатів від Вінницької області на Конгрес ФФУ.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ/, з інформацією про
необхідність обрання делегатів від Вінницької обласної федерації футболу на
черговий Конгрес Федерації футболу України, відповідно до листа ФФУ від
23.02.2018 року № 306,
ВИРІШИЛИ:
15.1. Обрати делегацію від Вінницької обласної федерації футболу у складі:
- Гатаулліна Ірека Фархатовича;
- Плієва Алана Германовича;
- Подоляна Василя Васильовича.
15.2. Оформити необхідну документацію та надіслати до адміністрації ФФУ
витяг з протоколу засідання виконкому та анкети, встановленого зразка.
15.3. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.
16. Різне.
Заслухавши Ольшевську Т.М. з презентацією ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст..смт.Сутиски,
Тиврівський р-н, з метою відкриття спеціалізованих класів з футболу,
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ВИРІШИЛИ:
16.1.1.
Створити робочу групу у складі:
- Гатауллін І.Ф. – голова Вінницька ОФФ;
- Дзюба М.І. –голова ДЮФЛ Вінницької області;
- Мамчур В.П. – член виконкому;
- Жданкін В.В. – голова АК;
- Жовмір А.О. – директор ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст..смт.Сутиски, Тиврівський рн
- Завальницький І.М. – учитель ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст..смт.Сутиски,
Тиврівський р-н
16.1.2.
Виїхати та обстежити умови ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст..смт.Сутиски,
Тиврівський р-н, з метою можливості відкриття спеціалізованих класів з
футболу;
16.1.3.
Підготувати протягом 10 робочих днів пакет документів та порушити
клопотання перед облдержадміністрацією та обласною Радою питання щодо
необхідності та доцільності відкриття спеціалізованих класів з футболу у
ЗОШ-інтернаті І-ІІІ ст..смт.Сутиски, Тиврівський р-н
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. про надходження листа редактора Вінницького
щотижневика «Вболівальник» щодо надання фінансової допомоги – додається, та
пропозицією надати безповоротну фінансової допомоги у розмірі 2000 (Дві
тисячі) грн.
ВИРІШИЛИ:
16.2.1. Надати безповоротну фінансову допомогу Вінницькому щотижневику
«Вболівальник» у розмірі 2000 (Дві тисячі) грн.
16.2.2. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та
перерахувати вказані кошти.
Головуючий
Секретар

І. Ф. ГАТАУЛЛІН
І. М. ПАВЛЕНКО

