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Громадська спілка «Вінницька обласна федерація футболу»  

 

РІШЕННЯ 

22.12.2017                                                                                                                   № 04 

         
Засідання виконкому                                                                 Початок роботи о 12-00 
м.Вінниця , вул.. Пушкіна, 4  

                                       
Присутні члени виконкому:  
Александренко В.В., Блінніков В.О., Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Голубович А.М., 

Гоцуляк М.І., Демченко М.І., Касанов П.П., Кузьмін В.В., Куниця М.Ш., Нгаха Колінс, 
Павленко І.М., Подолян В.В., Прозоровський М.П., Сметанюк В.М., Татусяк С.П., 

Ханук С.С., Чернявський С.В.. 

(18 із 21 членів. Засідання має кворум та є правомочним) 

Відсутні:  

Дзюба М.І, Малярчук В.Г., Мамчур В.П.  

 

Запрошені: футбольні функціонери, фахівці, представники ЗМІ 

 

Головуючий: Гатауллін І.Ф., голова Вінницької ОФФ 

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

 

Обрано робочу президію у складі: Гатауллін І.Ф., Татусяк С.П., Подолян В.В., Вовк 

В.В., Кузьмін В.В., Олійник О.М., Петров М.П., Касанов П.Н. 

 

Порядок денний: 

 
1. Затвердження бюджету ГС «Вінницька ОФФ» на 2018 рік. 

Доповідач - Прозоровський М.П., виконавчий директор 
 

2. Затвердження результатів І кола Чемпіонату області серед аматорських команд 

(вища та перша ліги) сезону 2017-2018 рр . 
Доповідач - Павленко І.М., спортивний директор  

                                                                                     

3. Затвердження результатів І кола Чемпіонату області серед команд дитячо-
юнацьких закладів (вища та перша ліги) сезону 2017-2018 рр . 

Доповідач – Прозоровський М.П., виконавчий директор 
 

4. Затвердження Єдиного календаря спортивно-масових заходів на 2018 рік. 

Доповідач - Павленко І.М., спортивний директор  
 

5. Затвердження регламентів змагань на січень-лютий 2018 року. 
Доповідач - Павленко І.М., спортивний директор  

 

6. Затвердження результатів визначення кращих районних (міських) федерацій 
футболу з розвитку дитячо-юнацького та масового футболу на регіональному та 

всеукраїнському рівнях. 

Доповідач - Прозоровський М.П., виконавчий директор 
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7.  Нагородження футбольних фахівців, функціонерів з нагоди 25-річчя заснування 

обласної федерації футболу.  

Доповідач - Гатауллін І.Ф, голова Вінницької ОФФ 
 

8. Різне. 

 

1. 

Заслухавши Прозоровського М.П. – із проектом бюджету організації на наступний 2018 
рік, 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Прийняти за основу бюджет ГС «Вінницька обласна федерація футболу» 
на 2018 рік. 

2.  

Заслухавши Павленка І.М. – з інформацією про необхідність затвердження результатів 
І кола Чемпіонату області серед аматорських команд (вища та перша ліги) сезону 2017-

2018 рр., 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити результати І кола Чемпіонату області серед аматорських команд (вища 

та перша ліги) сезону 2017-2018 рр. 

3.  

Заслухавши Прозоровського М.П. з інформацією про необхідність затвердження 
результатів І кола Чемпіонату області серед команд дитячо-юнацьких закладів (вища та 

перша ліги) 2017-2018 рр., 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити результати І кола Чемпіонату області серед команд дитячо-юнацьких 

закладів (вища та перша ліги) 2017-2018 рр. 

4.  

Заслухавши Павленка І.М. із проектом Єдиного календаря  спортивно-масових заходів 

на 2018 рік , 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Затвердити Єдиний календар спортивно-масових заходів Вінницької ОФФ на 2018 

рік. 
4.2. Довести інформацію до всіх суб’єктів області, які розвивають футбол. 

4.3. Розмістити протягом 5 днів даний документ на сайті організації. 

4.4. Надати Єдиний календар спортивно-масових заходів на 2018 рік до обласного 
управління фізичної культури і спорту Вінницької ОДА. 

4.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., спортивного 
директора. 

 

5.  

Заслухавши Павленка І.М. з інформацією про необхідність затвердження положень про 

проведення змагань на січень-лютий 2018 року, відповідно до п.2.11. ст..23 Статуту, 
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ВИРІШИЛИ: 

5.1. Затвердити положення про проведення змагань на січень-лютий 2018 року. 

5.2. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру Тереховій В.В. та 
забезпечити цільове використання коштів. 

5.3. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., спортивного 

директора. 

6.  

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 – Могилів-Подільську районну, 

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Визнати кращою федерацією футболу з розвитку дитячо-юнацького та 
масового футболу у Вінницькій області - Могилів-Подільську РФФ. 

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

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

виконавчого директора. 
 

7.  

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про необхідність нагородження футбольних 

фахівців, функціонерів з нагоди 25-річчя заснування Вінницької обласної федерації 

футболу, відповідно до списку,  затвердженого рішенням виконавчого комітету від 
24.11. ц.р. № 03, 

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Провести церемонію нагородження. 

7.2. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру Тереховій В.В. 

 

8.  

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про надходження листа - прохання Комітету 

арбітрів Вінницької ОФФ про проведення ротації у складі комітету – вивести із Членів 
комітету Кисельова П. та Нижника В. в зв’язку із обставинами що склались та 

включити Зарічного С., Сидорука О., Мариновича Д./, 

ВИРІШИЛИ: 

8.1. Вивести із складу комітету арбітрів Кисельова Павла та Нижника Віктора за 

особистими заявами; 

8.2. Включити до складу комітету арбітрів обласної федерації футболу Зарічного 

Сергія, Мариновича Дмитра та Сидорука Олександра.  

8.3. Оформити відповідну документацію комітету арбітрів. 

8.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Куницю М.Ш. – голову 

комітету. 
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Заслухавши Вовка В.В. з історичною довідкою щодо потужної проведеної роботи по 

відновленню професіонального футбольного клубу Вінниччини протягом двох останніх 
років. Основні складнощі функціонування клубу на сьогоднішній час – це фінансова 

складова. Виступаючий зазначав, що після І кола сезону 2016/2017рр до 

співфінансування підключилась Вінницька обласна державна адміністрація на чолі із 
Валерієм Коровієм. Як в країні, так і в футболі відбуваються зміни, враховуючи 

політичні та економічні ситуації. На початку сезону 2017/2018 рр змінився формат 
проведення змагань, що дало позитивні результати по залученню більшої кількості 

команд та  можливості підвищення у класі. Перед початком сезону до фінансування 

команди приєднався й Вінницький міський голова Сергій Моргунов.  

Василь Вовк висловив велику подяку від всіх працівників футбольного клубу «НИВА-

В» міській та обласній владі за вагому фінансову підтримку, за небайдужість до 

розвитку й зростанню професійного футбольного господарства Вінниччини.  

Виступаючий привернув увагу до матеріального стану стадіонів міста, які не 

відповідають жодним регламентуючим документам. А звідси виникає велика проблема 
– протягом короткого часу вирішити питання стадіонів, які б могли приймати 

професійні команди. 

Також почесний президент В. Вовк наголосив, що з червня-липня наступного року буде 
змінено бренд «НИВА-В» на «НИВА», а до 60-річчя ПФК «Нива» буде видано дві 

книги. 

Виступаючий поінформував, що є зацікавленість до футбольного клубу осіб із 

фінансовою стабільністю, але, поки що, ніяких конкретних пропозицій запропоновано 

не було.  

Щодо планів команди на кінець сезону, то вони незмінні – вихід до І ліги. Наразі 

відбуваються селекційні заходи по формуванню команди. У команди є проблема по 

залученню місцевих гравців, які, виступаючи за команди міського та обласного рівнів, 
мають більш вигідну фінансову складову ані ж футболісти професіональної команди. 

Тому залучення місцевих футболістів до професіонального клубу проблемне.  

Наостанок виступаючий привітав присутніх з наступаючим Новим роком та Різдвом 

Христовим. 

ВИРІШИЛИ: 

8.5. Інформацію про стан справ у СФК «НИВА-В» взяти до відома. 

 

 

 

 

Головуючий                                     І. Ф. Гатауллін                                                  

 

Секретар                                            І.М. Павленко  

 


