
 

 

                                                 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ» 
                                               

                                                   Рішення № 14     
                      
15 березня 2019 року                                                                                          м.Вінниця 

 

 

1. Про затвердження списків арбітрів та спостерігачів арбітражу на 

обслуговування змагань, які проводяться під егідою Вінницької ОФФ у 

2019 році. 

Заслухавши Куницю М.С., голову комітету арбітрів, з інформацією щодо 

необхідності затвердження кандидатур арбітрів та спостерігачів арбітражу на 

обслуговування обласних змагань у 2019 році, 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити запропоновані списки арбітрів та спостерігачів арбітражу для 

обслуговування змагань під егідою Вінницької ОФФ у 2019 році - 

додаються. 

 

2. Про затвердження проекту календаря весняної частини Чемпіонату та 

Кубку Вінницької області серед аматорських команд сезону 2018-2019 рр. 

Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора, 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Змінии назву ФК «ЕМС-Поділля» Вінниця на «ЕМС-Поділля – Нива-2» 

Вінниця, відповідно до ст..18 Регламенту змагань; 

2.2. Затвердити результати жеребкування 1/4 розіграшу Кубку Вінницької 

області, а саме: 

- «ЕМС-Поділля – Нива-2» - «Томашпіль»; «Світанок-Агросвіт» - 

«Біофарм»; «Світанок-Агоросвіт-2» - «Тиврів»; «Локомотив» - «Агро-

Астра»; 

2.3. Затвердити календар весняної частини  Чемпіонату Вінницької області 

серед аматорських команд сезону 2018 – 2019 рр. 

2.4. Довести інформацію до всіх учасників змагань. 

2.5. Надіслати учасникам обласних змагань серед аматорських команд графік 

заявки. 

2.6. Провести заявкову кампанію у відповідні строки. 

2.7. Призначити відповідальним Павленка І.М., спортивного директора. 

 

3. Про затвердження проекту календаря ІІ кола Чемпіонату області серед 

дитячо-юнацьких команд сезону 2018-2019 рр. 

Заслухавши інформацію Коваленка В.В., заступника голови ДЮФЛ ВО,  

ВИРІШИЛИ: 
3.1. Затвердити календар ІІ кола  Чемпіонату області серед дитячо-юнацьких 

команд сезону 2018 – 2019 рр. 



 

 

2 

3.2. Довести інформацію до всіх учасників даних змагань. 

3.3. Вносити регулярно результати матчів у ЄБД ФФУ. 

3.4. Призначити відповідальними Коваленка В.В., менеджера з розвитку дитячо-

юнацького футболу та Сидорука О.М., оператора ІКМ. 

 

 

4. Про затвердження дати, місця та кошторисів витрат на проведення фіналу 

розіграшу Кубку Вінницької області з футболу та фінальної частини 

Чемпіонату з футболу серед дитячо-юнацьких команд Вінницької області 

сезону 2018 – 2019 рр. 
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОФФ,  

ВИРІШИЛИ: 
4.1. Провести фінал розіграшу Кубку Вінницької області з футболу сезону 2018 

- 2019 рр 08 червня ц.р. на стадіоні м.Липовець; 

4.2. Проінформувати команди-фіналісти, після їх визначення, про дату, час та 

місце проведення; 

4.3. Провести фінальну частину Чемпіонату області з футболу серед дитячо-

юнацьких команд сезону 2018-2019 рр. 15 червня 2019 року на стадіонах 

м.Вінниці; 

4.4. Затвердити запропоновані кошториси витрат на проведення заходів; 

4.5. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити 

цільове використання коштів;  

4.6. Призначити відповідальним за організацію та проведення фіналу розіграшу 

Кубку Павленка І.М., спортивного директора; 

4.7. Призначити відповідальним за організацію та проведення фінальної частини 

Чемпіонату області з футболу серед дитячо-юнацьких команд 

Прозоровського М.П., виконавчого директора; 

4.8. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної федерації 

футболу Гатаулліна І.Ф.  

 

5. Про забезпечення громадського порядку та безпеки при підготовці та 

проведенні футбольних матчів, які проводяться під егідою Вінницької 

ОФФ. 

 Заслухавши інформацію Слободянюка А.А. старшого інспектора відділу 

охорони публічного порядку УПД ГУНП у Вінницькій області, капітан 

поліції, 

ВИРІШИЛИ: 

5.1. 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». 

5.2. 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». 

5.3. Виконувати регламентні норми обласних змагань. 

5.4. Надати затверджений календар ІІ кола  Чемпіонату та Кубку Вінницької 

області серед аматорських команд сезону 2018 – 2019 рр до Управління 
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превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з метою 

забезпечення безпеки проведення змагань. 

5.5. Попереджувати керівникам команд-учасниць Чемпіонату та розіграшу 

Кубку Вінницької області у письмовому вигляді місцеві органи поліції про 

проведення домашнього матчу за тиждень до початку.  

5.6. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора. 

 

6. Про формування збірних команд області для участі у всеукраїнських 

змаганнях 2019 року та затвердження кошторисів витрат на проведення 

НТЗ та участь у змаганнях. 
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора,  

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Призначити тренерами: 

- Наровицького Ю.П., Дудніка О.В.,– збірних команд дівчат; 

- Іжаковського В.В., Павленка І.М. – збірних команд ветеранів; 

- Бессараба О.М., Маліновський Д.Й. - збірної команди аматорів. 

6.2. Розпочати роботу по формуванню збірних команд області дівчат різних 

вікових категорій, ветеранів та аматорів для участі у всеукраїнських 

змаганнях 2019 року. 

6.3. Затвердити кошториси витрат на проведення НТЗ та участь у змаганнях 

2019 року. 

6.4. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити 

цільове використання коштів. 

6.5. Провести навчально-тренувальні збори для збірних команд області та 

прийняти участь у змаганнях 2019 року, за наявності коштів. 

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

спортивного директора 

 

7. Про затвердження регламентів змагань на квітень-липень 2019 року. 

Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора, про необхідність 

затвердження положень про проведення змагань на квітень-липень 2019 року, 

відповідно до п.2.11. ст..23 Статуту, 

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Затвердити положення про проведення змагань на квітень-липень 2019 року - 

додаються. 
7.2. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., спортивного 

директора. 

 

8. Про внесення змін та доповнень до Єдиного календаря спортивно-масових 

заходів Вінницької ОФФ на 2019 рік. 
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора,  

ВИРІШИЛИ: 

8.1. Порушити клопотання перед обласним управлінням фізичної культури та 

спорту облдержадміністрації про внесення змагань, а саме: 

8.1.1. Кубок надій ФФУ серед дівочих команд WU-12 ; 
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8.1.2. Всеукраїнський футбольний турнір WU-11 за 

участю збірних областей; 

8.1.3. Всеукраїнський футбольний турнір   WU-10 за участю збірних 

областей; 

8.1.4. Турнір з футзалу, присвячений пам’яті О.Чорного серед юнаків U-

14 та ветеранів 40+ 

8.2. Оформити відповідні документи. 
8.3. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., спортивного 

директора. 

 

9. Про участь команд Вінницької області учасників АТО у всеукраїнських 

змаганнях з футболу.  
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОФФ, 

ВИРІШИЛИ: 
9.1. Інформацію взяти до відома.  

 

10. Про визнання кращої районної/міської федерації футболу з розвитку 

масового футболу за підсумками 2018 року. 

Заслухавши Прозоровського М.П. – з інформацією, що відповідно до 

Положення про визначення кращих районних (міських) федерацій футболу з 
розвитку дитячо-юнацького та масового футболу на регіональному та 

всеукраїнському рівнях й наданого необхідного пакету документів, пропонується 

визнати кращою федерацією футболу у Вінницькій області – 
Мурованокуриловецьку районну, 

ВИРІШИЛИ: 

10.1. Визнати кращою федерацією футболу з розвитку дитячо-юнацького та 

масового футболу у Вінницькій області - Мурованокуриловецьку РФФ. 

10.2. Оформити відповідну документацію та направити до адміністрації ФФУ для 
участі у всеукраїнському конкурсі. 

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

виконавчого директора. 

 

11. Про затвердження термінів проведення, навчальних програм, кошторисів 

витрат, списків лекторської групи та слухачів для навчання на курсах 

підвищення кваліфікації тренерів та підтвердження ліцензій за 

програмою «С» – диплому ФФУ. 

Заслухавши Прозоровського М.П. з інформацією про необхідність проведення 

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

групи та список слухачів, кошторис додаються до протоколу. 

ВИРІШИЛИ: 

11.1. Провести курси підвищення кваліфікації тренерів за програмою «С» - 

диплому ФФУ у три сесії з березня по червень ц.р.  

11.2. Затвердити навчальні програми проведення курсів (додаються). 

11.3. Затвердити склад лекторської групи (додається). 
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11.4. Затвердити списки слухачів для навчання на курсах підвищення 

кваліфікації тренерів та продовження ліцензій за програмою «С» - диплому 

ФФУ(додаються). 

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

11.6. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи та забезпечити 

цільове використання коштів. 

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

виконавчого директора. 

 

12. Обрання делегатів від Вінницької області на Конгрес ФФУ. 
 Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про 

необхідність обрання делегатів від Вінницької обласної федерації футболу на 

черговий Конгрес Федерації футболу України, відповідно до листа ФФУ від 

25.02.2019 року № 270, 

ВИРІШИЛИ: 

12.1. Обрати делегацію від Вінницької обласної федерації футболу у складі: 

- Гатаулліна Ірека Фархатовича; 

- Плієва Алана Германовича; 

- Палія Івана Васильовича. 

12.2. Оформити необхідну документацію та надіслати до адміністрації ФФУ 

витяг з протоколу засідання виконкому та анкети, встановленого зразка. 

12.3. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора. 

 

13. Презентація авторської книги «Первопроходцы» Иллюстрированная 

история украинского футбола 

Заслухавши Случевського С.О., автора книги, вирішили: 

13.1. Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

Головуючий                             І. Ф. ГАТАУЛЛІН 

 

 

 

Секретар                                                              І. М. ПАВЛЕНКО                                                     


