ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»

Рішення № 18
18 жовтня 2019 року

м.Вінниця

1. Затвердження дати та місця проведення, норм представництва та
проекту порядку денного Конференції ГС «Вінницька ОФФ».
Затвердження кошторису витрат на проведення даного заходу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про
необхідність затвердження дати та місця проведення, норм представництва та
проекту порядку денного Конференції ГС «Вінницька ОФФ», а також кошторису
витрат на проведення заходу. Доповідач надав інформую щодо надходження
рекомендацій від УАФ щодо зміни назви об’єднання із «Спілки» на «Асоціацію»,
ВИРІШИЛИ:
1.1. Інформацію прийняти до відома;
1.2. Провести Конференцію ГС «Вінницька обласна федерація футболу» 20
грудня ц.р. у конференц-залі готелю «Поділля», з 12-00 до 14-00;
1.3. Затвердити проект порядку денного Конференції ГС «Вінницька обласна
федерація футболу» - додається;
1.4. Затвердити кошторис витрат на проведення даного заходу - додається;
1.5. Затвердити норму представництва від кожного постійного члена – 2 (два)
делегати, від кожного асоційованого члена – 1 (один) делегат;
1.6. Підготувати й оформити необхідні документи для організації та проведення
заходу;
1.7. Довести інформацію до всіх членів у термін, відповідно до ст.16 Статуту;
1.8. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.
2. Про обрання реєстраційної комісії для встановлення повноважень
делегатів та кворуму Конференції обласної федерації футболу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією, що
відповідно до п.2.1. ст.. 23 «Повноваження виконавчого комітету» Статуту
Обласної федерації футболу, необхідно обрати реєстраційну комісію для
встановлення повноважень делегатів та кворуму Конференції,
ВИРІШИЛИ:
2.1. Обрати реєстраційну комісію в складі трьох осіб;
2.2. Обрати членами комісії:
– Александренка Володимира Володимировича,
- Куницю Михайла Шмулевича,
- Мамчура Василя Павловича.
2.3. Ознайомити членів реєстраційної комісії із повноваженнями, які на них
покладаються.
2.4. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.
3. Про затвердження бюджету ГС «Вінницька ОФФ» на 2020 рік.
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Заслухавши
Гатаулліна
І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією
про те, що відповідно до п.2.3. ст.. 23 «Повноваження виконавчого
комітету» Статуту Обласної федерації футболу, необхідно затвердити
бюджет організації на 2020 рік,
ВИРІШИЛИ:
3.1. Затвердити бюджет ГС «Вінницька ОФФ» на 2020 рік - додається на одній
сторінці.
4. Про затвердження порядку денного, терміну та кошторису витрат на
проведення навчального семінару для голів районних/міських
федерацій футболу.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про
необхідність проведення наради – семінару для вдосконалення та активізації
роботи районних/міських федерації футболу. Враховуючи побажання членів
обласної федерації футболу, виступаючий запропонував провести одноденний
семінар – нараду 22 листопада ц.р. та запропонував розглянути та затвердити
пакет документів. Доповідач також висловив думку проводити протягом року
на засіданнях виконавчого комітету звітування про роботу комітетів обласної
федерації футболу та постійних членів,
ВИРІШИЛИ:
4.1. Надану інформацію взяти до відома.
4.2. Проводити протягом року на засіданнях виконавчого комітету
звітування про роботу комітетів обласної федерації футболу та постійних членів;
4.3. Провести одноденний семінар – нараду 22 листопада ц.р.;
4.4. Затвердити порядок денний семінару – наради – додається;
4.5. Затвердити кошторис витрат на проведення заходу;
4.6. Визначити квоту представників – дві особи від кожної
районної/міської федерації футболу;
4.7. Повідомити голів районних/міських федерацій футболу про захід та
надати необхідну інформацію;
4.8. Створити Робочу групу з числа членів виконкому: Татусяка С.П.,
Ханука С.С., Голубовича А.М. на чолі із Прозоровським М.П. з метою розробки
Положення про оцінку діяльності районних/міських федерацій футболу;
4.9. Забезпечити цільове використання коштів головному бухгалтеру
Гуменюк О.М.;
4.10. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського
М.П., виконавчого директора.
5. Про розподіл футбольних м’ячів, які надійшли від Української
асоціації футболу.
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОФФ, щодо
необхідності затвердження проекту розподілу футбольних м’ячів, які надійшли
від УАФ,
ВИРІШИЛИ:
5.1. Інформацію прийняти до відома;
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5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

Затвердити розподіл футбольних
м’ячів у кількості 300 шт, які
надійшли від УАФ, а саме:
- 70 ф/м’ячів – збірним командам області;
- 30 ф/м’ячів – ВО ФСТ «Колос»;
- 100 ф/м’ячів – для нагородження учасників фінальної частини
Чемпіонату області серед дитячо-юнацьких команд сезону 2019/2020 рр;
- 100 ф/м’ячів – районним/міським федераціям футболу;
Передати у безкоштовне користування вказаним організаціям.
Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи.
Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.

6. Різне.
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., про необхідність обрання двох делегатів
на звітно-виборну Конференцію ААФУ, відповідно до листа № 233 від
10.10.2019р,
ВИРІШИЛИ:
6.1. Інформацію прийняти до відома;
6.2. Обрати делегатами від Вінницької області - Гоцуляка Михайла Івановича –
голову Могилів-Подільської МФФ та Гречковського Геннадія Івановича –
голову Ямпільської РФФ;
6.3. Оформити відповідні документи та подати до адміністрації ААФУ;
6.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
Заслухавши інформацію Куниці М.Ш. про стан справ ПФК «Нива» Вінниця,
ВИРІШИЛИ:
6.5. Інформацію прийняти до відома;
6.6. Звернутися із із листом-проханням до Скальського В.В. - голови Вінницької
ОДА та Моргунова С.А. – голови Вінницької міської ради, про призначення
зустрічі із членами виконавчого комітету з метою висвітлення інформації
про діяльність обласної федерації футболу та подальшої долі ПФК «Нива»
Вінниця;
6.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П.,
виконавчого директора.
Заслухавши інформацію Гоцуляка М.І., голови Могилів-Подільської міської
федерації футболу про проведення соціального проекту «Відкриті уроки
футболу» у с.Немія, Могилів-Подільського району,
ВИРІШИЛИ:
6.8. Інформацію прийняти до відома.
Головуючий
Секретар

І.ГАТАУЛЛІН
В. СМЕТАНЮК

