
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГС «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ" 
                                                        

                                                        РІШЕННЯ № 16                                         
м.Вінниця                                                                                                      09  серпня 2019 р 

 

1. Про забезпечення громадського порядку та безпеки при підготовці та 

проведенні футбольних матчів, які проводяться під егідою Вінницької 

ОФФ. 

 Заслухавши інформацію Стаховського Василя Вікторовича, полковника 

поліції, начальника відділу превенції ГУНП у Вінницькій області, 

ВИРІШИЛИ: 
1.1. 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». 

1.2. 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». 

1.3. Виконувати регламентні норми обласних змагань. 

1.4. Надати затверджений календар І кола  Чемпіонату та Кубку Вінницької 

області серед аматорських команд сезону 2019/2020 рр до Управління 

превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з метою 

забезпечення безпеки проведення змагань. 

1.5. Попереджувати у письмовому вигляді керівникам команд-учасниць 

Чемпіонату та розіграшу Кубку Вінницької області місцеві органи поліції 

про проведення домашнього матчу за тиждень до початку.  

1.6. Покласти контроль за виконання рішення на Прозоровського М.П., 

виконавчого директора. 

 

2. Про затвердження результатів Чемпіонату Вінницької області серед 

аматорських команд сезону 2018-2019 рр. 

Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією про 

необхідність затвердження результатів Чемпіонату (вища, перша ліги) Вінницької 

області серед аматорів сезону 2018 – 2019 рр., 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити результати Чемпіонату (вища, перша ліги) Вінницької області 

серед аматорів сезону 2018 – 2019 рр - додаються. 

 

3. Про затвердження Регламенту, складу учасників змагань та календаря 

ігор І кола Чемпіонату та Кубку Вінницької області серед аматорів на 

сезон 2019 – 2020 рр. 

 Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією про 

необхідність затвердження Регламенту, складу учасників змагань та календаря ігор 

І кола Чемпіонату (вища, перша ліги) та Кубку Вінницької області серед аматорів 

на сезон 2019 – 2020 рр., 
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ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити Регламент обласних змагань з футболу серед аматорських 

команд  на сезон 2019 – 2020 рр.- додається. 

3.2. Провести опитування серед команд – учасниць Чемпіонату області щодо 

участі молодого гравця в матчах. 

3.3. Затвердити склад учасників змагань - додається. 

3.4. Затвердити базові дні Чемпіонату (вища, перша ліги) та дати проведення 

етапів Кубку Вінницької області серед аматорів на сезон 2019 – 2020 рр – 

додаються.  

3.5. Розробити телефонний довідник учасників змагань, які проводяться під 

егідою обласної федерації футболу. 

3.6. Надати регламентуючі документи всім учасникам змагань. 

3.7. Довести інформацію до всіх учасників змагань. 

3.8. Вносити дані у ЄБД УАФ, відповідно до наданих протоколів. 

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

спортивного директора. 

 

4. Про затвердження регламентів змагань на серпень-грудень 2019 року. 
Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, про необхідність 

затвердження положень про проведення змагань на серпень - грудень 2019 року, 
відповідно до Статутних вимог, 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Затвердити положення про проведення змагань на серпень - грудень 2019 

року - додаються. 

4.2. Призначити відповідальним за організацію та проведення змагань Павленка 

І.М., спортивного директора.  

 

5. Про затвердження результатів Чемпіонату з футболу серед дитячо-

юнацьких команд сезону 2018 – 2019 рр 
Заслухавши Коваленка В.В., заступника голови ДЮФЛ ВО, з інформацією 

щодо необхідності затвердження результатів Чемпіонату Вінницької області з 

футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2018 – 2019 рр, 

ВИРІШИЛИ: 
5.1. Інформацію взяти до відома. 

5.2. Затвердити результати Чемпіонату Вінницької області з футболу серед 

дитячо-юнацьких команд сезону 2018 – 2019 рр – додаються. 

 

6. Про затвердження термінів проведення, навчальних програм, списків 

лекторської групи та слухачів для навчання на курсах підвищення 

кваліфікації тренерів підтвердження ліцензій за програмою “С” – диплому 

УАФ. 
Заслухавши Прозоровського М.П. з інформацією про необхідність проведення 

курсів з вересня по жовтень ц.р. Програма проведення курсів, склад лекторської 

групи та список слухачів, кошторис додаються до протоколу. 

ВИРІШИЛИ: 
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6.1. Провести курси підвищення кваліфікації тренерів за 

програмою «С» - диплому УАФ з вересня по жовтень ц.р.  

6.2. Затвердити навчальні програми проведення курсів (додаються). 

6.3. Затвердити склад лекторської групи (додається). 

6.4. Затвердити списки слухачів для навчання на курсах підвищення 

кваліфікації тренерів продовження ліцензій за програмою «С» - диплому 

УАФ (додаються). 

6.5. Затвердити кошториси витрат на проведення даних курсів (додається). 

6.6. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи та 

забезпечити цільове використання коштів. 

6.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., виконавчого директора. 

 

7. Про затвердження  термінів та місця проведення соціального проекту 

«Відкриті уроки футболу» у Вінницькій області. 

Заслухавши Прозоровського М.П., виконавчого директора, з інформацією про 

проведення соціального проекту Української асоціації футболу фестивалів 

чемпіонів «Відкриті уроки футболу» у Вінницькій області, відповідно до листа 

УАФ від 31.05.2019 року № 811, та про надходження листів від Липовецької та 

Могилів-Подільської районних федерацій футболу з пропозиціями провести 

проект саме на території даних районів,  

ВИРІШИЛИ: 
7.1. Провести соціальний проект у Могилів-Подільському районі  в кінці 

серпня на початку вересня ц.р.; 

7.2. Відрядити представників у кількості 2 чоловік, а саме місцевого 

організатора та координатора соціального проекту Сидорука О.М. 21-23 

серпня ц.р. до м.Чорноморськ, Одеської області для участі у навчальному 

семінарі. 

7.3. Підготувати Сидоруку О.М., оператору ІКМ, необхідну документацію та 

подати вчасно звіт до УАФ; 

7.4. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк О.М. 

7.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Сидорука О.М., 

куратора проведення проекту у Вінницькій області.  

 

8. Про внесення змін до складу комітету жіночого футболу. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про 

рекомендації комітету жіночого футболу виконкому обрати членом комітету 

Швеця В.С. – представника Козятинщини, 

ВИРІШИЛИ: 

8.1. Обрати Швеця Валерія Станіславовича членом комітету жіночого 

футболу. 

 

9. Про членів ГС «Вінницька обласна федерація футболу». 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про 

надходження заяви та пакету документів від Федерації футболу Теплицького 
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району щодо прийняття до членів Вінницької обласної федерації футболу, 

та надання тимчасового членства у Вінницькій ОФФ, 

ВИРІШИЛИ: 

9.1. Інформацію прийняти до відома; 

9.2. Надати, відповідно до ст..7 Статуту Вінницької ОФФ, тимчасове постійне 

членство Федерації футболу Теплицького району; 

9.3. Рекомендувати наступній Конференції розглянути питання надання 

постійного членства ФФ Теплицького району, відповідно до Статуту 

Вінницької обласної федерації футболу; 

9.4. Надати фінансову безповоротну допомогу у розмірі 10 тис (Десять тисяч) 

грн на здійснення статутної діяльності; 

9.5. Оформити головному бухгалтеру відповідну документацію; 

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

виконавчого директора.  
 

10. Про нагородження команди ВО ДЮСШ – переможниці Чемпіонату 

Вінницької області серед жіночих команд сезону 2018/2019рр. 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з пропозицією 

нагородити за рахунок спонсорської допомоги комплектом футбольної форми 

команду – переможницю Чемпіонату Вінницької області серед команд дівчат 

сезону 2018/2019рр – ВО ДЮСШ, яка, у минулому сезоні виборола право перейти 

до вищої ліги Чемпіонату України, 

ВИРІШИЛИ: 

10.1. Інформацію прийняти до відома. 

10.2. Нагородити комплектом футбольної форми команду ВО ДЮСШ та 

футбольними м’ячами у кількості 5 шт. 

10.3. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., виконавчого директора.  

 

11. Про нагородження лауреатів Чемпіонату Вінницької області серед 

аматорських команд за підсумками сезону 2018-2019 рр 

 Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією щодо 

нагородження кращих у номинаціях, відповідно до п.13 ст14 Регламенту змагань 

сезону 2018-2019рр 

ВИРІШИЛИ: 

нагородити грамотами та сувенірами наступних лауреатів у вищій та першій лігах 

відповідно: 

«Кращий футболіст» - Попов Дмитро «Володимир»; Бондарєв Віталій 

«Горизонт»; 

«Кращий бомбардир» - Поліщук Володимир «Володимир»; Нароган Вадим 

«Томашпіль»; 

«Кращий тренер» - Євстафієв Дмитро «Світанок-Агросвіт»; Кучковський 

Валентин «Томашпіль». 
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12. Про збірну команду області з футболу U-19. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про 

формування для участі збірної команд області U-19 у всеукраїнських 

змаганнях, 

ВИРІШИЛИ: 

12.1. Затвердити список збірної команди області U-19 для участі у 

всеукраїнських змаганнях сезону 2019/2020рр. 

12.2. Призначити головним тренером команди Нгаху Колінза та тренером 

Шумовицького О.С.  

12.3. Затвердити кошторис витрат для підготовки та участі у Всеукраїнських 

змаганнях 2019 року. 

12.4. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та 

забезпечити цільове використання за умов надходження додаткових 

коштів. 

12.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., виконавчого директора.  

 

13. Різне. 

13.1. Про проведення Суперкубку області.  

Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією щодо 

затвердження місця, учасників та кошторису проведення матчу за Суперкубок 

Вінницької області, який відкриває сезон 2019/2020 рр, 

ВИРІШИЛИ: 

13.1.1. Провести матч за Суперкубок серед аматорських команд 

Вінницької області 17 серпня ц.р. на стадіоні м. Козятина між 

командами «Моноліт» Козятин – «Володимир» Тиврів, згідно із 

п.1 ст.1 Положення про Суперкубок. 

13.1.2. Затвердити кошторис витрат проведення заходу  - додається. 

13.1.3. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи та 

забезпечити цільове використання коштів. 

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

спортивного директора. 

 

13.2. Про створення комунальної установи / організації / підприємства 

«Нива» Вінниця. 
Заслухавши Куницю М.С., спортивного директора СФК «Нива» Вінниця, з 

ініціативою створення комунальної установи / організації / підприємства, 

ВИРІШИЛИ: 

13.2.1. Інформацію прийняти до відома; 

13.2.2. Підтримати ініціативу керівництва спортивного клубу щодо 

порушення клопотання створення комунальної установи / 

організації / підприємства «Нива» Вінниця. 

 

Головуючий І.Ф. Гатауллін 

 

Секретар                                                                             І.М. Павленко 


