ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»

Рішення № 13
01 лютого 2019 року

м.Вінниця

1. Про ситуацію, яка склалась у СФК «Нива» Вінниця.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про стан
справ у футбольному клубі «Нива» Вінниця,
ВИРІШИЛИ:
1.1. Прийняти інформацію до відома;
1.2. Прийняти керівництву обласної федерації футболу участь в заходах по
проходженню атестації футбольного клубу «Нива» Вінниця, у межах своєї
компетенції;
1.3. Організувати 08.02.ц.р. зустріч з керівництвом ВО ДЮСШ та ФК «Нива» у
приміщенні обласної федерації футболу щодо подальшої їх співпраці;
1.4. Порушити клопотання перед міськспорткомітетом щодо укладання угоди
між ФК «Нива» Вінниця та Центральним міським стадіоном;
1.5. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.
2. Про затвердження складу збірної команди області з футболу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., з інформацією необхідність затвердження складу
збірної команди області з футболу,
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити список збірної команди області з футболу у кількості 30 чоловік
– додається;
2.2. Призначити старшим тренером збірної команди області – Нгаху Колінса,
тренером – Шумовицького О.С.
2.3. Подати необхідний пакет документів до адміністрації облспортуправління
на затвердження;
2.4. Прийняти участь збірній команді області з футболу у всеукраїнських
змаганнях;
2.5. Порушити клопотання перед ФФУ та Міністерством молоді та спорту
України щодо внесення змін до Положення про рейтинг з олімпійських
видів спорту України в частині нарахуванні очок збірним командам області
за участь у всеукраїнських змаганнях;
2.6. Призначити відповідальним Прозоровського М.П,, виконавчого директора.
3. Про затвердження кошторису витрат на підготовку та участь збірної
області з футболу у всеукраїнських змаганнях.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з проектом кошторису
витрат,
ВИРІШИЛИ:
3.1. Затвердити кошторис витрат на підготовку та участь збірної команди
області з футболу у всеукраїнських змаганнях - додається;
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3.2.
3.3.

Оформити
відповідну
документацію Гуменюк О.М.,
головному бухгалтеру.
Призначити відповідальним за фінансові розрахунки та виконання рішення
Прозоровського М.П., виконавчого директора.

4. Про затвердження термінів проведення та склад учасників обласних
змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч».
Заслухавши інформацію Прозоровського М.П., виконавчого директора,
ВИРІШИЛИ:
4.1. Затвердити терміни проведення ІІІ-ІV етапів та склад учасників
обласних зональних змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч» додаються;
4.2. Довести інформацію до всіх учасників даних змагань;
4.3. Оформити відповідну документацію Гуменюк О.М., головному
бухгалтеру;
4.4. Провести урочисте нагородження переможця та призерів ІV етапу;
4.5. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., заступника голови
Вінницького обласного клубу «Шкіряний м’яч».

Головуючий
Секретар

І. Ф. ГАТАУЛЛІН
І. М. ПАВЛЕНКО

