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Громадська спілка «Вінницька обласна федерація футболу»  

 

 

ПРОТОКОЛ 
26.09.2017                                                                                                                   № 02 

         
Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 26.09.2017р 

                                       

Відповіді надали 16 з 21 члени виконкому:  
Александренко В.В., Блінніков В.О., Гатауллін І.Ф., Голубович А.М., Гоцуляк М.І., 

Дзюба М.І, Касанов П.П., Кузьмін В.В., Куниця М.Ш., Мамчур В.П., Нгаха Колінс, 

Павленко І.М., Подолян В.В., Прозоровський М.П., Сметанюк В.М., Ханук С.С.  

 

Відповіді не надали: 

Бочарьов Г.Г., Демченко М.І., Малярчук В.Г., Татусяк С.П., Чернявський С.В. 

 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними. 

 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 

 

1. Про надання безповоротної фінансової допомоги Калинівській районній 

федерації футболу. 

2. Про підготовку та участь збірної команди дівчат області WU-15 в Чемпіонат 

України (вища ліга) та затвердження кошторису витрат.   

3. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 

 

1. Про надання безповоротної фінансової допомоги Калинівській районній 

федерації футболу. 

Розглянули: лист-звернення Калинівської районної федерації футболу щодо надання 

фінансової безповоротної допомоги для проведення 80-річного ювілею 

Калинівського футболу (лист додається). 

 

Голосували: «ЗА» - 16 

 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Інформацію прийняти до відома; 

1.2. Надати фінансову безповоротну допомогу Калинівській РФФ в розмірі 5000 

(П’ять тисяч) грн.; 

1.3. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Тереховій В.В.; 

1.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П., 

виконавчого директора. 
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2. Про підготовку та участь збірної команди дівчат області WU-15 в Чемпіонат 

України (вища ліга) та затвердження кошторису витрат.   

Розглянули: службову записку спортивного директора Павленка І.М. щодо 

необхідності відрядження збірної команди області дівчат 2002-2003 р.н. до м.Калуш, 

Івано-Франківської області для участі у Чемпіонаті України серед команд вищої ліги, 

яка перемогла в змаганнях серед команд І ліги й виборола право представляти 

Вінницьку області у вищій лізі вказаних змагань (додається). 

 

Голосували: «ЗА» - 16 

 

ВИРІШИЛИ:   
2.1. Інформацію прийняти до відома; 

2.2. Взяти участь у Чемпіонаті України (вища ліга); 

2.3. Затвердити кошторис витрат на проведення НТЗ та участі збірної команди 

області дівчат WU-15 у зазначених змаганнях; 

2.4. Провести НТЗ з 27.09 по 30.09 ц.р. збірній команді дівчат 2002-2003 р.н. та 

визначити склад команди; 

2.5. Відрядити збірну команду до м.Калуш, Івано-Франківської області з 01.10 

по 05.10.2017р 

2.6. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Тереховій В.В. та 

забезпечити цільове використання коштів; 

2.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., 

спортивного директора. 

 

 

3.  Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

Розглянули: пропозицію уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, 

на підписання даного протоколу. 

 

Голосували: «ЗА» - 16 

 

ВИРІШИЛИ: 
3.1. Уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на підписання даного 

протоколу. 

 

 

 

Виконавчий директор                                     М. ПРОЗОРОВСЬКИЙ 

 

             Уповноважений                                                  І. ПАВЛЕНКО 


