
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГС «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ"                       
                                                        РІШЕННЯ № 32                                        

м.Вінниця                                                                                                      13 серпня 2021 р 

1. Про забезпечення громадського порядку та безпеки при підготовці та 

проведенні футбольних матчів, які проводяться під егідою Вінницької 

ОАФ. 

 Заслухавши інформацію Слободянюка А.А., представника поліції, 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 2021/2022 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. Виконувати Постанову КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інші  

1.7.  Дотримуватись рекомендацій щодо Організації протиепідемічних заходів 

під час проведення футбольних матчів у Вінницькій області серед 

аматорських та дитячо-юнацьких футбольних команд в умовах карантину, 

з метою запобігання поширенню на території області гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, наданий 

Українською асоціацією футболу та адаптований до організації та 

проведення обласних змагань.  

1.8. Виконувати Тимчасовий протокол для організації та проведення 

футбольних матчів у Вінницькій області серед аматорських та дитячо-

юнацьких футбольних команд в умовах карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 

1.9.  Керуватись іншими рекомендаціями, рішеннями, актами влади щодо 

проведення спортивних масових заходів.  

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

виконавчого директора, та Павленка І.М., директора спортивного. 
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2. Про звіт комітетів Вінницької ОАФ: дитячо-юнацького футболу, 

ЗМІ, з проведення змагань. 
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., Коваля І.Ф., Шафіра М.В., Павленка 

І.М.  звіти додаються,  

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Прийняти інформацію до відома; 

2.2. Продовжити роботу комітетів відповідно до планів роботи; 

2.3. Провести до кінця поточного року методичні семінари для тренерів 

жіночих команд. 

2.4. Покласти контроль за виконанням рішення Прозоровського М.П., 

виконавчого директора. 

3. Про затвердження Плану заходів святкування 30-річного ювілею УАФ у 

Вінницькій області. 

Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф.,  

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Прийняти інформацію до відома; 

3.2. Порушити клопотання про нагородження до 30-рччя УАФ наступних 

кандидатів: 

- АЛЕКСАНДРЕНКО Володимир Володимирович, голова Комітету арбітрів  - 

медаль УАФ «ЗА   ЗАСЛУГИ»; 

- ГАТАУЛЛІН Ірек Фархатович, голова  Вінницької ОАФ – орден «За 

заслуги» І ступеня; 

- ДУДНІК Олександр Васильович, тренер жіночої ПФК «ЕМС-Поділля» - 

нагрудним знаком УАФ «ВІДЗНАКА»; 

- ДЕМЧЕНКО Михайло Іванович, член виконавчого комітету Вінницької ОАФ  

– грамотою Кабінету Міністрів України; 

- ЗАВОДЯН Андрій Олександрович, директор ДЮСШ Вінницького району - 

нагрудним знаком УАФ «ВІДЗНАКА»; 

- ПАВЛЕНКО Ігор Михайлович, заступник голови Вінницької ОАФ, директор 

спортивний - грамотою Верховної Ради України; 

- ПРОЗОРОВСЬКИЙ Михайло Павлович - грамотою Кабінету Міністрів 

України; 

- СМЕТАНЮК Вікторія Миколаївна – медаль «За працю і звитягу»; 

- ЦИТКІН Володимир Борисович - нагрудним знаком УАФ «ВІДЗНАКА»; 

3.3. Оформити відповідний пакет документів та надіслати на адресу УАФ. 

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

виконавчого директора, та Павленка І.М., директора спортивного. 

4. Про затвердження результатів Чемпіонату та Кубку Вінницької області 

серед аматорських команд сезону 2020/2021 рр. 

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

необхідність затвердження результатів Чемпіонату та Кубку Вінницької області 

серед аматорів сезону 2020/2021 рр., 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Затвердити результати Чемпіонату та Кубку Вінницької області серед 

аматорів сезону 2020/2021 рр - додаються. 
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5. Про затвердження Регламенту, складу учасників змагань та 

календаря ігор І кола Чемпіонату та Кубку Вінницької області серед 

аматорів на сезон 2021/2022 рр. 

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

необхідність затвердження Регламенту, складу учасників змагань та календаря ігор 

І кола Чемпіонату та Кубку Вінницької області серед аматорів на сезон 2021/2022 

рр., 

ВИРІШИЛИ: 
5.1. Затвердити Регламент обласних змагань з футболу серед аматорських 

команд  на сезон 2021/2022 рр.- додається. 

5.2. Затвердити склад учасників змагань - додається. 

5.3. Затвердити календар ігор Чемпіонату та дати проведення етапів Кубку 

Вінницької області серед аматорів на сезон 2021/2022 рр – додаються.  

5.4. Надати регламентуючі документи всім учасникам змагань. 

5.5. Надати всім учасникам змагань Тимчасовий протокол для організації та 

проведення футбольних матчів у Вінницькій області серед аматорських та 

дитячо-юнацьких футбольних команд в умовах карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. 

5.6. Довести інформацію до всіх учасників змагань. 

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

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

директора спортивного. 

6. Про затвердження регламентів змагань на серпень-грудень 2021 року. 
Заслухавши Павленка І.М., директора спортивного, про необхідність 

затвердження положень про проведення змагань на серпень - грудень 2021 

року, відповідно до Статутних вимог, 

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Затвердити положення про проведення змагань на серпень - грудень 2021 

року - додаються. 

6.2. Провести змагання у відповідні терміни за умов наявності коштів. 

6.3. Дотримуватись всім учасникам турнірів вимог Тимчасового протоколу для 

організації та проведення футбольних матчів у Вінницькій області серед 

аматорських та дитячо-юнацьких футбольних команд в умовах карантину 

з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 

6.4. Призначити відповідальним за організацію та проведення змагань 

Павленка І.М., директора спортивного.  

7. Про затвердження результатів Чемпіонату Вінницької області з футболу 

серед дитячо-юнацьких команд сезону 2020/2021 рр 

Заслухавши Коваля І.Ф., голову дитячо-юнацького комітету, 

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Затвердити результати Чемпіонату області з футболу серед дитячо-

юнацьких команд сезону 2020/2021 рр. - додаються. 

8. Про затвердження Регламенту, Чемпіонату Вінницької області з футболу 

серед дитячо-юнацьких команд сезону 2021/2022 рр. 
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Заслухавши Коваля І.Ф., голову комітету дитячо-юнацького футболу, з 

інформацією про необхідність затвердження Регламенту Чемпіонату Вінницької 

області з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2021/2022 рр, 

ВИРІШИЛИ: 
8.1. Затвердити Регламент Чемпіонату Вінницької області з футболу серед 

дитячо-юнацьких команд на сезон 2021/2022 рр. (додається); 

8.2. Надати регламентуючі документи всім учасникам змагань. 

8.3. Довести інформацію до всіх учасників змагань. 

8.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Коваленка В.В., 

менеджера з дитячо-юнацького футболу. 

9. Про розподіл футбольних м’ячів. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з пропозицією надати 

кожній районній/міській федерації футболу по 10 футбольних м’ячів, та відповідно 

до листів керівників МПДЮ, Спортивної спілки учнівської області Вінницької 

області та Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» 

(Листи додаються) виділити відповідно 10 та 5 футбольних м’ячів, 

ВИРІШИЛИ: 

9.1. Передати у безкоштовне користування футбольні м’ячі: 

- 20 постійним членам – по 10 шт; 

- МПДЮ – 10 шт; 

-  Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» - 5 

шт; 

- Спортивній спілці учнівської молоді Вінницької області – 10  шт 

- Збірна команда ветеранів – 10 шт 

- Збірна команда жінок – 10 шт 

- Збірна команда дівчат WU-17 – 10 шт 

- Збірна команда дівчат WU-16 – 10 шт 

- Збірна команда дівчат WU-15 – 10 шт 

- Збірна команда дівчат WU-14 – 10 шт 

- Збірна команда дівчат WU-13 – 10 шт 

- Збірна команда дівчат WU-12 – 10 шт 

- Збірна команда дівчат WU-11 – 10 шт 

- Збірна команда дівчат WU-10 – 10 шт 

9.2. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи. 

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

спортивного директора. 

10. Про нагородження лауреатів Чемпіонату Вінницької області серед 

аматорських команд за підсумками сезону 2020/2021 рр 
 Заслухавши Павленка І.М., директора спортивного, з інформацією щодо 

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

сезону 2020/2021 рр 

ВИРІШИЛИ: 

нагородити грамотами та сувенірами наступних лауреатів: 

«Кращий футболіст» - Кобернюк Дмитро «Моноліт» Козятин; 

«Кращий бомбардир» - Васалатій Владислав «Факел» Липовець; 

«Кращий тренер» - Луцюк Павло «Моноліт» Козятин. 
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11. Різне. 

11.1. Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією 

про надходження листа від Калинівської РФФ щодо надання фінансової 

допомоги на організацію святкування 100-річчя Калинівському футболу, 

зокрема на друк книги «Збирають стадіони глядачів»  

ВИРІШИЛИ: 
11.1.1. Надати безповоротну фінансову допомогу в розмірі 3000 ( Три 

тисячі) грн Калинівській РФФ 

11.1.2.  Бухгалтеру Гуменюк О.М. оформити всі необхідні документи та 

провести розрахунки. 

11.1.3.  Призначити відповідальної особою Прозоровського М.П., 

виконавчого директора. 

 

11.2. Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією 

про надходження листа від Томашпільської РФФ щодо надання 

фінансової допомоги голові районної федерації Чоловському А.І. на 

лікування та реабілітацію після операції на серці, 

ВИРІШИЛИ: 
11.2.1. Надати безповоротну фінансову допомогу в розмірі 5000 (П’ять 

тисяч) грн Чоловському А.І. 

11.2.2.  Бухгалтеру Гуменюк О.М. оформити всі необхідні документи та 

провести розрахунки. 

11.2.3.  Призначити відповідальної особою Прозоровського М.П., 

виконавчого директора. 

 

11.3. Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією 

про проведення 03 вересня на футбольному полі МПДЮ Всеукраїнського 

футбольного фестивалю серед дівочих команд WU-10, організація та 

проведення якого фінансується УАФ та вперше в Україні започатковано в 

рамках фестивалю проведення круглого столу об’єднання тренерів та 

учителів, які займаються розвитком дівочого футболу, 

ВИРІШИЛИ: 
11.3.1. Виділити кошти на організацію та проведення заходу відповідно 

до кошторису витрат – додається; 

11.3.2. Бухгалтеру Гуменюк О.М. оформити всі необхідні документи та 

провести розрахунки. 

11.3.3.  Призначити відповідальної особою Прозоровського М.П., 

виконавчого директора. 

 

 

Головуючий                            І. ГАТАУЛЛІН 

 

Секретар                                 І. ПАВЛЕНКО 


