
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу» 

 

РІШЕННЯ 

21.10.2021 № 34 

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог.  

Опитування проводилось 20-21.10.2021р 

Відповіді надали 15 з 21 членів виконкому: 

Александренко В.В., Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Гоцуляк М.І., Демченко М.І., 

Зарішняк І.М., Касанов П.П.,  Коваль І.Ф., Куниця М.Ш., Мамчур В.П., Нгаха 

Колінс, Павленко І.М., Подолян В.В., Прозоровський М.П., Сметанюк В.М. 

Відповіді не надали: 

Дзюба М.І, Кузьмін В.В., Малярчук В.Г., Осмоловський Р.В., Татусяк С.П., 

Чернявський С.В. 

 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку правомочними.  

 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 
1. Про затвердження дати, місця та порядку денного проведення звітної 

Конференції Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу». 

Затвердження кошторису витрат на проведення даного заходу. 

2. Про внесення змін до штатного розпису Вінницької ОАФ.  

3. Про затвердження структури ГС «Вінницька ОАФ» 

4. Про представництво в установчих зборах засновників футбольних осередків 

області. 

5. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 
Розгляд питань Порядку денного. 

 
1. Про затвердження дати, місця та порядку денного проведення звітної 

Конференції Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу». 

Затвердження кошторису витрат на проведення даного заходу. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
пропозицію голови Вінницької ОАФ Гатаулліна І.Ф. провести звітну 

Конференцію ГС «Вінницька обласна асоціація футболу», 23 грудня ц.р. з 12-00 до 

15-00 у м.Вінниця у приміщенні великої конференц-зали готелю «Поділля», яке 

дозволить проведення заходу відповідно до рекомендацій, пов’язаних з 

карантинними обмеженнями. 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 



 

 

1.1. Провести звітну Конференцію ГС «Вінницька обласна асоціація футболу» 23 

грудня  ц.р. у конференц-залі готелю «Поділля» з 12-00 до 15-00, відповідно 

до рекомендацій, пов’язаних з карантинними обмеженнями; 

1.2. Затвердити проєкт порядку денного звітної Конференції ГС «Вінницька 

обласна асоціація футболу» - додається; 

1.3. Затвердити кошторис витрат на проведення заходу - додається; 

1.4. Підготувати й оформити необхідні документи для організації та проведення 

заходу; 

1.5. Довести інформацію до всіх членів обласної асоціації футболу у термін, 

відповідно до ст.19 Статуту; 

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

виконавчого директора.  

 

2. Про внесення змін до штатного розпису Вінницької ОАФ. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
Службову записку головного бухгалтера Гуменюк О.М. – додається. 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Внести зміни, а саме, відповідно до Закону України «Про державний бюджет 

на 2021 рік» №1082-IX від 15.12.2020, збільшити мінімальну заробітну плату 

до 6500 грн з 01 грудня 2021 року  та доручити голові Вінницької ОАФ 

Гаатулліну І.Ф. та/або виконавчому директору Прозоровському М.П. 

затвердити штатний розпис Вінницької ОАФ,  

2.2. Призначити відповідальним за виконання рішення Гуменюк О.М., головного 

бухгалтера.  

 

3. Про затвердження організаційної структури ГС «Вінницька ОАФ» 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
проєкт організаційної структури ГС «Вінницька ОАФ» - додається 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити організаційну структуру ГС «Вінницька ОАФ» - додається. 

3.2. Розмістити на офіційному сайті організації. 

3.3. Призначити відповідальним Сидорука О.М., оператор ІКМ 

4.Про представництво в установчих зборах засновників футбольних 

осередків області 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
пропозицію голови Вінницької ОАФ Гатаулліна І.Ф., відповідно до рішення 

виконкому від 07.07.2021 року № 31, ст.. 32 Статуту організації, наказу від 

15.09.20217року №04 взяти участь Гатаулліну Іреку Фархатовичу, голові 

Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу», та/або Прозоровському 

Михайлу Павловичу, заступнику голови, виконавчому директору, та/або Павленку 

Ігорю Михайловичу, заступнику голови, директору спортивному в установчих 

зборах футбольних осередків, представивши організацію в якості засновників. 



 

 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Взяти участь Гатаулліну Іреку Фархатовичу, голові Громадської спілки 

«Вінницька обласна асоціація футболу», та/або Прозоровському 

Михайлу Павловичу, заступнику голови, виконавчому директору, та/або 

Павленку Ігорю Михайловичу, заступнику голови, директору 

спортивному в установчих зборах футбольних осередків, представивши 

організацію в якості засновників. 

 

5. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 

Пропозицію уповноважити Павленка І.М., заступника голови, директора 

спортивного, на підписання даного протоколу. 

Голосували: «ЗА» ОДНОСТАЙНО  

ВИРІШИЛИ: 

5.1. Уповноважити Павленка І.М., директора спортивного, на підписання 
          даного протоколу та необхідних витягів. 

 

 
Уповноважений І. ПАВЛЕНКО 


