
 

ПРОТОКОЛ 

08.09. 2017                                                                                                м.Вінниця              
 

Засідання  

Х Конференції ВСГО «ОФФ» та  

установчих зборів засновників  

ГС «Вінницька обласна федерація футболу»  

                                                   

Обрано делегатами: 64 чоловіки. 

Присутні делегати: 52 чол. - реєстр додається. 

Присутні засновники: 30 осіб – реєстр додається 

Запрошені: реєстр додається. 

 

Обрано головуючого на Х Конференції та установчих зборів засновників - 

ГАТАУЛЛІНА ІРЕКА ФАРХАТОВИЧА, з правом підпису протоколу. 
 

Обрано секретаря: Павленка І.М., з правом підпису протоколу. 

Обрано робочу президію в складі: 
 

Ханук С.С. - перший заступник голови  

Блінніков В.О. – заступник голови 

Прозоровський М.П. – заступник голови, виконавчий директор 

Краєвський С.С. - начальник комітету з фізичної культури і спорту Вінницької 

міської ради 

 

Обрано мандатну комісію: 3 чол. , протоколи в кількості 2  екз. додаються. 

Обрано лічильну комісію: 3 чол. , протоколи в кількості 2 екз. додаються. 

Порядок денний: 

 

1. Про завершення процесу реорганізації Вінницької спортивної громадської 

організації «Обласна федерація футболу» шляхом перетворення (зміна 

організаційно-правової форми) з громадської організації на громадську 

спілку та затвердження передавального акту, за яким усе майно та кошти, 

всі права та обов’язки переходять до її правонаступника Громадської 

спілки «Вінницька обласна федерація футболу». 
 

Доповідач - Прозоровський М.П., голова комісії з реорганізації 

2. Про проведення установчих зборів щодо створення Громадської спілки 

«Вінницька обласна федерація футболу» в організаційно-правовій формі 

«громадська спілка». 

Доповідач – Гатауллін І.Ф., головуючий 

 

3. Про визначення мети (цілей) діяльності Громадської спілки «Вінницька 

обласна федерація футболу». 

Доповідач - Гатауллін І.Ф., головуючий  



 

4. Про визначення найменування та скороченого найменування Громадської 

спілки «Вінницька обласна федерація футболу». 

Доповідач - Гатауллін І.Ф., головуючий  

 

5. Про затвердження Статуту ГС «Вінницька обласна федерація футболу» 

Доповідач - Гатауллін І.Ф., головуючий  

 

6. Про обрання голови ГС «Вінницька обласна федерація футболу». 

Доповідач – Малярчук В.Г. 

 

7. Про обрання заступників голови, членів виконавчого комітету, Ревізійної 

комісії Вінницької обласної федерації футболу. 

Доповідач - Гатауллін І.Ф., головуючий 

 

8. Про обрання органів футбольного правосуддя (Контрольно-

дисциплінарного та Апеляційного комітетів) 

Доповідач - Гатауллін І.Ф., головуючий 

 

9. Про затвердження Процедурного регламенту та Дисциплінарних правил ГС 

«Вінницька обласна федерація футболу». 

Доповідач - Гатауллін І.Ф., головуючий 

 

10. Про приведення діяльності членів ГС «Вінницька обласна федерація 

футболу» у відповідність до законодавчої бази України. 

Доповідач - Гатауллін І.Ф., головуючий 

 

11. Про визначення повноважень особи, яка має право представляти 

Громадську спілку «Вінницька обласна федерація футболу» для здійснення 

реєстраційних дій. 

Доповідач - Гатауллін І.Ф., головуючий 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Прозоровського М.П. – з інформацією про те, що комісією з реорганізації 

вжито всіх передбачених законодавством України заходів з метою реорганізації 

Вінницької спортивної громадської організації «Обласна федерація футболу» 

шляхом її перетворення (зміни організаційно-правової форми) з громадської 

організації на громадську спілку, а також про те, що жодних вимог кредиторів в 

строк, встановлений для їх подачі, не надійшло, та запропонував визнати 

процес реорганізації завершеним і затвердити передавальний акт, за яким  усе 

майно та кошти, всі права та обов’язки Вінницької СГО «Обласна федерація 

футболу» переходять до її правонаступника Громадської спілки «Вінницька 

обласна федерація футболу». 

ВИСТУПИЛИ: 



Гатауллін І.Ф. - проінформував, що рішенням звітної Конференції ВСГО 

«ОФФ», яка пройшла 09 грудня 2016 року було припинено діяльність 

юридичної особи ВСГО «Обласна федерація футболу» шляхом перетворення 

(зміна організаційно-правової форми) у Громадську спілку «Вінницька обласна 

федерація футболу», яка є універсальним правонаступником ВСГО «ОФФ». 

Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Визнати процес реорганізації Вінницької спортивної громадської 

організації «Обласна федерація футболу» шляхом її перетворення (зміни 

організаційно-правової форми) з громадської організації на громадську 

спілку завершеним; 

1.2.   Затвердити передавальний акт, за яким  усе майно та кошти, всі права та 

обов’язки Вінницької СГО «Обласна федерація футболу» переходять до її 

правонаступника Громадської спілки «Вінницька обласна федерація 

футболу». 

 

2. СЛУХАЛИ: 
Гатаулліна І.Ф. – з інформацією, що відповідно до законодавчої бази України 

необхідно провести установчі збори засновників Громадської спілки 

«Вінницька обласна федерація футболу», яка є універсальним 

правонаступником громадської організації та визнати місцезнаходження 

об’єднання.  

ВИСТУПИЛИ: 
Юрченко І.В. – прийняти рішення про створення Громадської спілки 

«Вінницька обласна федерація футболу» в організаційно-правовій формі 

«громадська спілка» та визначити її адресу. 

Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Створити Громадську спілку «Вінницька обласна федерація футболу» в 

результаті реорганізації шляхом перетворення з громадської організації 

Вінницька спортивна громадська організація «Обласна федерація футболу». 

Громадська спілка «Вінницька обласна федерація футболу» є універсальним 

правонаступником ВСГО «ОФФ». 

2.2. Визнати місцезнаходженням об’єднання: 21007, м.Вінниця, вул.. 

Замостянська, 7, офіс 302 

 

3. СЛУХАЛИ: 
Гатаулліна І.Ф. – з пропозицією визначити мету (цілі) діяльності Громадської 

спілки «Вінницька обласна федерація футболу», а саме: розвиток та 

популяризація футболу у Вінницькій області, направлені на зростання рівня 

масовості цього виду спорту серед усіх верств населення області, а також 

провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітницької, 

освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація 



фізкультурно-спортивних,  реабілітаційних,  для  людей / дітей - інвалідів  та  

соціальних програм. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мунтян О.В. – підтримати пропозицію щодо визначення мети об’єднання. 

Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Визначити метою (цілями) діяльності Вінницької обласної федерації 

футболу розвиток та популяризація футболу у Вінницькій області, направлені 

на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення 

країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, 

просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження 

та реалізація фізкультурно-спортивних,  реабілітаційних,  для  людей/ дітей - 

інвалідів та  соціальних програм 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Гатаулліна І.Ф. – з пропозицією крім основного найменування Громадської 

спілки українською мовою мати скорочене, та так само мати повне і скорочене 

англійською мовою. Відповідно головуючий запропонував визначити наступні 

найменування Громадської спілки «Вінницька обласна федерація футболу»: 

повне українською мовою - Громадська спілка "Вінницька обласна федерація 

футболу» та cкорочене - "Вінницька ОФФ" та відповідно англійською. 

ВИСТУПИЛИ: 

Шелест О.М. – підтримати пропозицію Гатаулліна І.Ф. 

Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Визначити наступні найменування та скорочене найменування Громадської 

спілки «Вінницька обласна федерація футболу»: 

українською мовою: 

повне - Громадська спілка "Вінницька обласна федерація футболу; 

cкорочене - "Вінницька ОФФ"; 

англійською: 

повне - Non-governmental union «Vinnytsia regional federation of football»; 

скорочене - «Vinnytsia RFF». 

 

5. СЛУХАЛИ: 
Гатаулліна І.Ф. – з пропозицією взяти за основу та обговорити запропонований 

проект Статуту ГС «Вінницька обласна федерація футболу» і після обговорення 

прийняти в цілому.  

ВИСТУПИЛИ: 

Чепернатий С.В. – затвердити запропонований документ, так як наданий проект 

Статуту цілком логічний й обґрунтований, тому його можна приймати без 

особливих правок. 

Голосували: «за» - одноголосно 



ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Затвердити Статут Громадської спілки «Вінницька обласна федерація 

футболу» в організаційно-правовій формі «громадська спілка»; 

5.2. Доручити засновникам підписати Статут ГС «Вінницька обласна федерація 

футболу». 

 

6. СЛУХАЛИ: 
Малярчука В.Г. – з інформацією про те, що на посаду голови Громадської 

спілки «Вінницька обласна федерація футболу» було висунуто єдиного 

кандидата Гатаулліна Ірека Фархатовича та про отримання його письмової 

згоди на обрання.  

ВИСТУПИЛИ: 

Демченко М.І. – провести процедуру обрання голови, відповідно до Статутних 

вимог та обрати головою Гатаулліна І.Ф. 

Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Обрати головою Громадської спілки «Вінницька обласна федерація 

футболу» Гатаулліна Ірека Фархатовича на громадських засадах. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Гатаулліна І.Ф. – з інформацією, щодо обрання заступників голови, членів 

виконавчого комітету, Ревізійної комісії Вінницької обласної федерації 

футболу. Головуючий зазначив, що визначився із складом команди, з якою 

хотів би продовжити працювати, враховуючи рекомендації від членів, тому 

запропонував для обрання: 

-  першим заступником голови Вінницької обласної федерації футболу – 

Ханука Семена Сергійовича;  

- заступниками голови – Прозоровського Михайла Павловича, Павленка 

Ігоря Михайловича, Бліннікова Василя Олексійовича; 

- членами виконавчого комітету в кількості 21 чол та персонально: 

Александренка В.В., Бліннікова В.О., Бочарьова Г.Г., Гатаулліна І.Ф., 

Голубовича А.М., Гоцуляка М.І., Демченка М.І., Дзюбу М.І., Касанова 

П.Н., Кузьміна В.В., Куницю М.Ш., Малярчука В.Г., Мамчура В.П., 

Павленка І.М., Подоляна В.В., Прозоровського М.П., Татусяка С.П., 

Ханука С.С., Чернявського С.В., Нгаху Пунгуе Колінса Стробеля, 

Сметанюк В.М.; 

- членами Ревізійної комісії: Курчин Віра Аврамівна, Коваля Ігоря Федоровича, 

Заболотну Вікторію Василівну 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кудіяров І.В., Іжаковський В.В. – з пропозицією обрати вказані кандидатури на 

запропоновані посади.  
 

Голосували: «за» - одноголосно 



ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Обрати першим заступником голови – Ханука Семена Сергійовича; 

7.2. Обрати за особистою згодою заступниками голови - Прозоровського 

Михайла Павловича, Павленка Ігоря Михайловича, Бліннікова Василя 

Олексійовича, який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду. 

7.3. Обрати членами виконавчого комітету: 

- Гатаулліна І.Ф., 

-  Ханука С.С.; 

- Прозоровського М.П.; 

- Павленка І.М.; 

- Малярчука В.Г.; 

- Кузьміна В.В.; 

- Дзюбу М.І.; 

- Демченка М.І.; 

- Гоцуляка М.І.; 

- Александренка В.В., який надав особисту згоду на обрання його на дану 

посаду; 

- Бліннікова В.О., який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду; 

- Бочарьова Г.Г., який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду; 

- Голубовича А.М., який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду; 

- Касанова П.Н., який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду; 

- Куницю М.Ш., який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду; 

- Мамчура В.П., який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду; 

- Подоляна В.В., який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду; 

-  Татусяка С.П, який надав особисту згоду на обрання його на дану посаду; 

- Чернявського С.В., який надав особисту згоду на обрання його на дану 

посаду; 

-  Нгаху Пунгуе Колінса Стробеля,, який надав особисту згоду на обрання його 

на дану посаду; 

-  Сметанюк В.М., яка надала особисту згоду на обрання його на дану посаду. 

 

7.4. Обрати Ревізійну комісію у складі: 

- головою - Курчин Віра Аврамівна, яка надала особисту згоду на обрання його 

на дану посаду. 

- членами - Коваль Ігор Федорович та Заболотна Вікторія Василівна, які надали 

особисту згоду на обрання їх на дані посади. 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Гатаулліна І.Ф. – з пропозицією голосувати списком за обрання голови, 

заступників та членів органів футбольного правосуддя та нагадав, що 

відповідно до Статуту, Контрольно-дисциплінарний комітет  складається з 

п’яти осіб: голови (з обов’язковою вищою юридичною освітою) - Ільчука 

Олександра Миколайовича, заступника Плахотніка Михайла Павловича та 

трьох членів - Єрукова Євгенія Павловича, Закревського Миколу Павловича, 

Сидорука Олександра Миколайовича. 



Апеляційний комітет складається з голови Жданкіна Володимира Васильовича 

й заступника Мельника В’ячеслава Олександровича, які повинні мати вищу 

юридичну освіту, та члена комітету - Куцого Геннадія Григоровича. 

ВИСТУПИЛИ: 
Дзюба В.В. – підтримати пропозицію та обрати органи футбольного правосуддя 

у запропонованому складі. 

Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Обрати Контрольно-дисциплінарний комітет у складі: 

- голова – Ільчук Олександр Миколайович, заступник - Плахотнік Михайло 

Павлович, Єруков Євгеній Павлович, Закревський Микола Павлович, Сидорук 

Олександр Миколайович. 

8.2. Обрати Апеляційний комітет у складі: 

- голова – Жданкін Володимир Васильович, заступник -  Мельник В’ячеслав 

Олександрович та  Куций Геннадій Григорович. 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Гатаулліна І.Ф. – з пропозицією обговорити та затвердити Процедурний 

регламент та Дисциплінарні правила Громадської спілки «Вінницька обласна 

федерація футболу». 

ВИСТУПИЛИ: 
Мохник В.А. – запропонував встановити, що решта адміністративно-

розпорядчих, внутрішньо-регламентних та інших керівних і нормативних 

документів попередника ВСГО «ОФФ» діють в частині, що не суперечить 

Статуту та Процедурному регламенту Громадської спілки «Вінницька обласна 

федерація футболу». 
 

Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Затвердити Процедурний регламент та Дисциплінарні правила Громадської 

спілки «Вінницька обласна федерація футболу»; 

9.2. Встановити, що решта адміністративно-розпорядчих, внутрішньо-

регламентних та інших керівних і нормативних документів попередника ВСГО 

«ОФФ» діють в частині, що не суперечить Статуту та Процедурному 

регламенту Громадської спілки «Вінницька обласна федерація футболу». 
 

10. СЛУХАЛИ: 
Гатаулліна І.Ф. – із пропозицією на виконання Закону України «Про громадські 

об’єднання» зобов’язати всіх учасників Громадської спілки «Вінницька обласна 

федерація футболу» в строк до 31 грудня 2017 року привести свої статути у 

відповідність до законодавчої бази з рекомендацією у своїй діяльності 

дотримуватись положень базових статутів, які будуть затверджені виконавчим 

комітетом на першому засіданні. 

ВИСТУПИЛИ: 

Слободянюк М.В. – підтримати пропозицію голови Громадської спілки. 



Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1. Зобов’язати всіх учасників Громадської спілки «Вінницька обласна 

федерація футболу» в строк до 31 грудня 2017 року привести свої статути у 

відповідність до законодавчої бази з рекомендацією у своїй діяльності 

дотримуватись положень базових статутів, які будуть затверджені виконавчим 

комітетом на першому засіданні з подальшим повідомленням адміністрації 

Вінницької обласної федерації футболу про внесення змін. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Гатаулліна І.Ф. – з пропозицією уповноважити Прозоровського М.П. особою, 

яка матиме право представляти Громадську спілку «Вінницька обласна 

федерація футболу» для здійснення реєстраційних дій та обрати заступників 

голови Павленка І.М. та Прозоровського М.П. особами, які будуть мати право 

підпису всіх документів Громадської спілки «Вінницька обласна федерація 

футболу»  

ВИСТУПИЛИ: 
Ханук С.С. – підтримати пропозицію головуючого. 

Голосували: «за» - одноголосно 

ПОСТАНОВИЛИ: 

11.1. Уповноважити Прозоровського М.П. особою, яка матиме право 

представляти Громадську спілку «Вінницька обласна федерація футболу» для 

здійснення реєстраційних дій; 

11.2. Обрати заступників голови Павленка І.М. та Прозоровського М.П. 

особами, які будуть мати право підпису всіх документів Громадської спілки 

«Вінницька обласна федерація футболу»  
 

 

 

 

 

Головуючий                                   І. ГАТАУЛЛІН 

 

 

 

Секретар                                         І. ПАВЛЕНКО 


