
 

 

ПОСТАНОВА 

10.09. 2021                                                                                                         м.Вінниця              
 

Засідання позачергової 

Конференції Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» 

 

1. Про членів Вінницької ОАФ в світлі адміністративно-

територіального устрою України та децентралізації. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про діяльністю обласної асоціації 

футболу, відповідно до рішень звітної Конференції від 23.04.2021 року та 

виконавчого комітету. 

Виступаючий нагадав, що 23 квітня ц.р. відбулась звітна Конференція, на 

якій піднімалось дане питання. Було прийнято рішення всім постійним та 

асоційованим членам Вінницької обласної асоціації футболу надати до 

адміністрації свої пропозиції щодо бачення шляхів реорганізації структур 

футбольного господарства області в світлі адміністративно-територіального 

устрою країни та створити робочу групу для опрацювання пропозицій, а також 

провести зустрічі із футбольним активом новостворених районів.  

До уваги присутніх кількість членів, які надали у письмовій формі своє 

бачення, про це було повідомлено членам виконкому на засіданні у липні ц.р. 

Отже, до адміністрації обласної асоціації футболу надійшло 6 пропозицій 

різного характеру, а саме від: 

- ГС «Вінницька міська федерація футболу»,  

- ГС «Вінницька обласна асоціація міні-футболу(футзалу)»,  

- ГО «Ямпільська районна федерація футболу Вінницької області»,  

- Мурованокуриловецької СГО «Районна федерація футболу», 

-  ГО «Липовецька СГО «Районна федерація футболу»,  

- ГО «Федерація футболу Теплицького району». 

Також вказано на те, що було створено робочу групу, яка опрацювала 

матеріали та у відповідний час подала на затвердження виконавчим комітетом 

відповідний пакет документів.  

Гатауллін І.Ф., зазначив, що протягом визначеного періоду були 

проведені зустрічі у всіх шести районах. Футбольний актив Вінницького 

району прибув у приміщення обласної асоціації футболу, у п’яти інших 

районах – на місцях.  

Також виступаючий наголосив присутнім та делегатам, що рішенням 

виконавчого комітету від 07 липня ц.р. № 31 було затверджено пакет 

документів, які стосуються впорядкування статутів футбольних громадських 

об’єднань області. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Сприяти існуючим районним федераціям футболу в організації заходів по 

приведенню статутних документів у відповідність до адміністративно-

територіального устрою Вінницької області та законодавчої бази України; 



 

 

1.2. Сприяти створенню футбольних осередків в територіальних громадах 

області. 

1.3. Дотримуватись алгоритму заходів всім постійним членам обласної 

асоціації футболу; 

1.4. Використовувати у своїй діяльності затверджені модельні статути, 

відповідно до п.2 ст 9 Статуту  ГС «Вінницька обласна асоціація 

футболу» 

1.5. Виконувати рішення виконавчого комітету Вінницької ОАФ від 

09.07.2021 року № 31 

1.6. Призначити відповідальними за виконання постанови по даному питанню 

Прозоровського М.П., виконавчого директора;  

1.7. Покласти контроль за виконанням постанови на Гатаулліна І.Ф., голову 

Вінницької ОАФ. 

 

2. Про органи управління Громадської спілки «Вінницька обласна 

асоціація футболу» 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією, що, відповідно до п.7 ст. 15 

Статуту організації, припинив свої повноваження перший заступник голови 

Вінницької обласної асоціації футболу Ханук Семен Сергійович, в зв’язку із 72-

річчям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Прийняти інформацію до відома; 

2.2. Обрати Осмоловського Руслана Васильовича І заступником голови 

Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» та членом 

виконавчого комітету , за особистою згодою. 
 

3. Про затвердження Статуту Громадської спілки «Вінницька обласна 

асоціація футболу» у новій редакції.  

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. - з інформацією про те, що у відповідності до 

зміни адміністративно-територіального устрою Вінницької області та 

децентралізації, необхідно затвердити Статут Громадської спілки «Вінницька 

обласна асоціація футболу» у новій редакції, 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Затвердити Статут Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація 

футболу» у новій редакції. 

3.2. Уповноважити голову Вінницької ОАФ Гатаулліна Ірека Фархатовича та 

секретаря Конференції Павленка Ігоря Михайловича підписати Статут 

Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» у новій 

редакції та протокол даної Конференції. 

3.3. Уповноважити Павленка Ігоря Михайловича вчинити всі необхідні дії з 

метою державної реєстрації Статуту у новій редакції, з правом підпису 

реєстраційної заяви, подання та отримання усіх необхідних реєстраційних 

документів. 

 



 

 

4. Про виділення безповоротної матеріальної допомоги районним та 

міським федераціям футболу у  2021 рр. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про те, що у відповідності до 

рішення Виконавчого комітету Української асоціації футболу необхідно 

виділяти певну суму на здійснення статутної діяльності постійним членам 

обласної асоціації футболу. Є пропозиція у ІІ півріччі цього року виділити по 5 

тисяч грн кожній районній та міській федерації футболу, а до кінця року по 30 

тисяч грн кожній із шести новоствореній РАЙОННІЙ АСОЦІАЦІЇ ФУТБОЛУ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Взяти до відома надану інформацію. 

4.2. Надати протягом ІІ півріччя 2021 року безповоротну матеріальну 

допомогу федераціям футболу -  20 постійним членам Вінницької ОАФ 

на здійснення статутної діяльності – по 5000 (П’ять тисяч) грн; 

4.3. Надати протягом ІІ півріччя 2021 року безповоротну матеріальну 

допомогу шести новоствореним районним асоціаціям футболу - на 

здійснення статутної діяльності – по 30 000 (Тридцять тисяч) грн; 

4.4. Надавати всім громадським об’єднанням, які отримують безповоротну 

фінансову допомогу звіти про використання коштів. 

4.5. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк 

О.М. 

4.6. Призначити відповідальним за виконання постанови Прозоровського 

М.П., виконавчого директора 

 

5. Про затвердження складу учасників та календаря ігор І кола 

Чемпіонату Вінницької області з футболу серед дитячо-юнацьких 

команд сезону 2021/2022 рр. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про необхідність затвердження 

пакету документів щодо організації та проведення Чемпіонату області серед 

дитячо-юнацьких команд,  

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Затвердити склад учасників змагань - додається. 

5.2. Затвердити календар ігор Чемпіонату Вінницької області з футболу 

серед дитячо-юнацьких команд на сезон 2021/2022 рр – додаються.  

5.3. Надати регламентуючі документи всім учасникам змагань. 

5.4. Довести інформацію до всіх учасників змагань. 

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

5.6. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П, виконавчого директора.  

6. Різне. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про звернення віце-президента 

Федерації Футболу Учасників АТО/ООС Куцого Г.Г. із проханням надати 

допомогу у придбанні футбольних м’ячів командам «Ягуар» Калинівка, 

«Прикордонник» Могилів-Подільський, «Поділля» НГУ Вінниця – учасницям 

всеукраїнських змагань серед команд учасників АТО/ООС. 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Взяти до відома надану інформацію. 

6.2. Виділити по 5 футбольних м’ячі для підготовки та участі у  

Чемпіонат України з футболу серед команд ліги учасників АТО на 

«КУБОК ГЕРОЇВ АТО» та Кубок захисників України командам 

«Ягуар» Калинівка, «Прикордонник» Могилів-Подільський, 

«Поділля» НГУ Вінниця 

6.3. Призначити відповідальними за виконання постанови по даному 

питанню Павленка І.М., директора спортивного;  

6.4. Покласти контроль за виконанням постанови на Гатаулліна І.Ф., 

голову Вінницької ОАФ. 

 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., із інформацією про те, що традиційно за 

засіданнях органів управління Вінницької ОАФ заслуховується інформацію 

СФК «Нива» Вінниця 
ПОСТАНОВИЛИ: 

6.5. Взяти до відома надану інформацію. 

 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., із інформацією про те, що відповідно до 

рішення звітної Конференції від 23.04.2021 року, була розроблена «Програма 

розвитку футболу у Вінницькій області на 2022-2027 роки». Є пропозиція 

надати даний документ для розгляду та внесення доповнень всім членам 

Вінницької ОАФ та у термін до 30 вересня надати до адміністрації свої 

пропозиції. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

6.6. Взяти інформацію до відома; 

6.7. Надіслати всім членам Вінницької обласної асоціації футболу 

проект Програми розвитку футболу у Вінницькій області на 2022-

2027 роки; 

6.8. Надати всім членам Вінницької ОАФ до адміністрації свої 

пропозиції до 30 вересня ц.р. 

6.9. Підготовити необхідний пакет документів до подальшої подачі у 

відповідні департаменти Вінницької обласної Ради. 

6.10. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., виконавчого директор. 

6.11. Покласти контроль за виконанням рішення на Гатаулліна І.Ф., 

голову Вінницької ОАФ. 

 

 

Головуючий                                Ірек ГАТАУЛІІН 

 

 

Секретар                                      Ігор ПАВЛЕНКО 


