ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ»

Рішення № 19
13 березня 2020 року

м.Вінниця

1. Про затвердження списків арбітрів та спостерігачів арбітражу на
обслуговування змагань, які проводяться під егідою Вінницької ОАФ у
2020 році.
Заслухавши Куницю М.С., голову комітету арбітрів, з інформацією щодо
необхідності затвердження кандидатур арбітрів та спостерігачів арбітражу на
обслуговування обласних змагань у 2020 році,
ВИРІШИЛИ:
1.1. Затвердити запропоновані списки арбітрів та спостерігачів арбітражу для
обслуговування змагань під егідою Вінницької ОАФ у 2020 році додаються.
2. Про затвердження проекту календаря весняної частини Чемпіонату та
Кубку Вінницької області серед аматорських команд сезону 2019-2020 рр.
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора,
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити результати жеребкування 1/4 розіграшу Кубку Вінницької
області, а саме:
- Горизонт «Хоньківці» - «Авангард» Ладижин;
- «Моноліт» Козятин – ФК «Орлівка»;
- «Поділля» Кирнасівка – «Локомотив» Жмеринка;
- «Факел» Липовець – «Поділля» Крижопіль;
2.2. Затвердити календар весняної частини Чемпіонату Вінницької області
серед аматорських команд сезону 2019 – 2020 рр.
2.3. Довести інформацію до всіх учасників змагань.
2.4. Надіслати учасникам обласних змагань серед аматорських команд графік
заявки.
2.5. Провести заявкову кампанію у відповідні строки.
2.6. Вносити регулярно результати матчів у ЄБД УАФ.
2.7. Призначити відповідальним Павленка І.М., спортивного директора.
3. Про затвердження проекту календаря ІІ кола Чемпіонату області серед
дитячо-юнацьких команд сезону 2019-2020 рр.
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОАФ,
ВИРІШИЛИ:
3.1. Затвердити календар ІІ кола Чемпіонату області серед дитячо-юнацьких
команд сезону 2019 – 2020 рр.
3.2. Довести інформацію до всіх учасників даних змагань.
3.3. Вносити регулярно результати матчів у ЄБД УАФ.
3.4. Призначити відповідальними Коваленка В.В., менеджера з розвитку дитячоюнацького футболу та Сидорука О.М., оператора ІКМ.
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4. Про затвердження регламенту змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч»
та термінів проведення й складу зон обласного етапу.
Заслухавши інформацію Прозоровського М.П., виконавчого директора,
ВИРІШИЛИ:
4.1. Затвредити регламент змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч» - додається;
4.2. Затвердити терміни проведення ІІІ-ІV етапів та склад учасників обласних
зональних змагань на призи клубу «Шкіряний м’яч» - додаються;
4.3. Довести інформацію до всіх учасників даних змагань;
4.4. Оформити відповідну документацію Гуменюк О.М., головному бухгалтеру;
4.5. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., заступника голови
Вінницького обласного клубу «Шкіряний м’яч».
5. 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 2019 – 2020 рр.
Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОАФ,
ВИРІШИЛИ:
5.1. Провести фінал розіграшу Кубку Вінницької області з футболу сезону 2019
- 2020 рр 13 червня ц.р.;
5.2. Доручити адміністрації визначити місце проведення фінального матчу;
5.3. Проінформувати команди-фіналісти, після їх визначення, про дату, час та
місце проведення;
5.4. Провести фінальну частину Чемпіонату області з футболу серед дитячоюнацьких команд сезону 2019-2020 рр. 06 червня 2020 року на стадіонах
м.Вінниці;
5.5. Затвердити запропоновані кошториси витрат на проведення заходів;
5.6. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити
цільове використання коштів;
5.7. Призначити відповідальним за організацію та проведення фіналу розіграшу
Кубку Павленка І.М., спортивного директора;
5.8. Призначити відповідальним за організацію та проведення фінальної частини
Чемпіонату області з футболу серед дитячо-юнацьких команд
Прозоровського М.П., виконавчого директора;
5.9. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної асоціації
футболу Гатаулліна І.Ф.
Про забезпечення громадського порядку та безпеки при підготовці та
проведенні футбольних матчів, які проводяться під егідою Вінницької
ОАФ.
Заслухавши інформацію Слободянюка А.А. старшого інспектора відділу
охорони публічного порядку УПД ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції,
ВИРІШИЛИ:
6.1. 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».

6.
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6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Керуватись Постановою Кабінету
Міністрів України від 25.04.2012
р № 341 «Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення
громадського порядку та громадської безпеки під час проведення
футбольних матчів».
Виконувати регламентні норми обласних змагань.
Надати затверджений календар ІІ кола Чемпіонату та Кубку Вінницької
області серед аматорських команд сезону 2019 – 2020 рр до Управління
превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з метою забезпечення
безпеки проведення змагань.
Попереджувати керівникам команд-учасниць Чемпіонату та розіграшу
Кубку Вінницької області у письмовому вигляді місцеві органи поліції про
проведення домашнього матчу за тиждень до початку.
Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.

Про формування збірних команд області для участі у всеукраїнських
змаганнях 2020 року та затвердження кошторисів витрат на проведення
НТЗ та участь у змаганнях.
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора,
ВИРІШИЛИ:
7.1. Призначити тренерами:
- Наровицького Ю.П., Дудніка О.В.– збірних команд дівчат;
- Іжаковського В.В., Підвального С. В. – збірних команд ветеранів;
- Дудніка О.В., Коваля Ю.Ф. - збірної команди аматорів;
- Якименка М.В., Квятковського О.К. - збірних команд юнаків;
7.2. Призначити консультантом тренерів збірних команд Реву В.С.;
7.3. Розпочати роботу по формуванню збірних команд для участі у
всеукраїнських змаганнях 2020 року.
7.4. Затвердити кошториси витрат на проведення НТЗ та участь у змаганнях
2020 року.
7.5. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити
цільове використання коштів.
7.6. Провести навчально-тренувальні збори для збірних команд області та
прийняти участь у змаганнях 2020 року, за наявності коштів.
7.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора

7.

8. Про затвердження регламентів змагань на квітень-липень 2020 року.
Заслухавши інформацію Павленка І.М., спортивного директора, про
необхідність затвердження положень про проведення змагань на квітень-липень
2020 року, відповідно до ст..27 Статуту,
ВИРІШИЛИ:
8.1. Затвердити положення про проведення змагань на квітень-липень 2020 року
- додаються.
8.2. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М.,
спортивного директора.
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9. Обрання делегатів від Вінницької області на черговий Конгрес УАФ.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про
необхідність обрання делегатів від Вінницької обласної асоціації футболу на
черговий Конгрес Української асоціації футболу, відповідно до листа УАФ від
06.03.2020 року № 326,
ВИРІШИЛИ:
9.1. Обрати делегацію від Вінницької обласної асоціації футболу у складі:
- Гатаулліна Ірека Фархатовича;
- Гоцуляка Едуарда Федоровича;
- Подоляна Василя Васильовича;
9.2. Оформити необхідну документацію та надіслати до адміністрації УАФ
витяг з протоколу засідання виконкому та анкети, встановленого зразка.
9.3. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.
10. Про виділення безповоротної фінансової/матеріальної допомоги
районним та міським федераціям футболу у І півріччі 2020 рр.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про
необхідність виділення районним/ міським федераціям футболу безповоротної
фінансової/матеріальної допомоги,
ВИРІШИЛИ:
10.1. Надати безповоротну фінансову допомогу члену – районній/міській
федерації футболу у І півріччі 2020 року – 10000 (Десять тисяч) грн на
статутну діяльність.
10.2. Надати безповоротну фінансову допомогу члену – Могилів-Подільській
районній федерації футболу у І півріччі 2020 року – 20000 (Двадцять тисяч)
грн на статутну діяльність.
10.3. Надати районним/міським федераціям футболу до адміністрації обласної
асоціації футболу звіт про використання виділених коштів протягом
кварталу від дати отримання.
10.4. Довести інформацію до всіх районних/міських федерацій футболу у 10денний термін.
10.5. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру.
10.6. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого директора.
11. Про роботу комітету арбітрів обласної асоціації футболу.
Заслухавши Куницю М.Ш., голову комітету арбітрів, Вінницької ОАФ, з
інформацією про роботу комітету арбітрів,
ВИРІШИЛИ:
11.1. Прийняти до відома надану інформацію;
11.2. Провести нараду-семінар із представниками аматорських команд щодо
нових змін у Правилах гри у футбол;
11.3. Організувати роботу по залученню молоді до Школи молодого арбітра, з
метою збільшення чисельності членів комітету;
11.4. Звернутись до голови Сьомого апеляційного адміністративного суду
Кузьмішина Віталія Миколайовича, голови Вінницький апеляційний суду
Медвецького Сергія Костянтиновича, начальника Територіального
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управління ДСА України у
Вінницькій
області,
голови
Вінницького міського суду Михайленка Андрія Васильовича із проханням
допомогти у вирішенні питання поповнення чисельності Комітету арбітрів.
11.5. Контроль за виконанням покласти на Прозоровського М.П., виконавчого
директора.
12. Про заходи, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу COVID-19.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією щодо
необхідності вжити заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 року,
рішення Виконавчого комітету УАФ від 12.03.2020 року та наказу управління
фізичної культури та спорту Вінницької ОДА від 12.03.2020 року №251,
ВИРІШИЛИ:
12.1. Призупинити з 13 березня по 03 квітня 2020 року проведення фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів обласного, районного та міського рівня.
12.2. Довести дане рішення до відома учасників відповідних змагань.
12.3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчого директора
Прозоровського М.П.
13. Різне.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про
надходження заяви від голови комітету арбітрів Куниці М.С. щодо складання
повноважень, в зв’язку із повною завантаженістю за основним місцем роботи,
ВИРІШИЛИ:
13.1. Задовольнити прохання Куниці М.С. та відкликати з посади голови
Комітету арбітрів Вінницької обласної асоціації футболу;
13.2. Обрати головою комітету Александренка Володимира Володимировича;
13.3. Внести зміни до всіх документів та повідомити про зміни всіх членів
комітету;
13.4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчого директора
Прозоровського М.П.
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про
надходження заяви від виконавчого директора Прозоровського М.П. щодо
виділення цільової фінансової допомоги та рішенням Української асоціації
футболу щодо виділення додаткових 20000 грн на проведення лікування,
ВИРІШИЛИ:
13.5. Надати цільову фінансову допомогу, яка надійде від УАФ в сумі 20000
(Двадцять тисяч) грн на проведення необхідної операції;
13.6. Оформити відповідні документи Гуменюк О.М., головному бухгалтеру, та
забезпечити цільове використання
Головуючий
Секретар

І. Ф. ГАТАУЛЛІН
І. М. ПАВЛЕНКО

