
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу» 

 

РІШЕННЯ 

30.11.2021 № 35 

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних 

телекомунікаційних технологій, відповідно до статутних вимог.  

Опитування проводилось 29-30.11.2021р 

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., Нгаха 

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

Татусяк С.П., 

Відповіді не надали: 

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

Чернявський С.В. 

 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку правомочними.  

 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 
1. Про затвердження бюджету Громадської спілки «Вінницька обласна 

асоціація футболу» на 2022 рік. 

2. Про затвердження Календаря спортивно-масових заходів Вінницької області 

з футболу на 2022 рік та положень/регламентів змагань на січень-березень 

2021 року. 

3. Про затвердження кошторису витрат на придбання футбольної форми 

переможцям вищої та першої ліг Чемпіонату Вінницької області серед 

дитячо-юнацьких команд сезону 2021/2022 рр . 

4. Про затвердження списку осіб для нагородження УАФ. 

5. Про затвердження Регламенту відкритого обласного офлайн – турніру з 

електронного футболу VІNNYTSIA CUP.  

6. Про виділення футбольних м’ячів кафедрі теорії та методики спорту 

факультету фізичного виховання і спорту ВДПУ ім.. М. Коцюбинського. 

7. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 
Розгляд питань Порядку денного. 

 
1. Про затвердження бюджету Громадської спілки «Вінницька обласна 

асоціація футболу» на 2022 рік. 



 

 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
проєкт бюджету Вінницької ОАФ на 2022 рік. 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити бюджет Громадської спілки «Вінницька обласна 

асоціація футболу» на 2022 рік - додається. 

 

2. Про затвердження Календаря спортивно-масових заходів Вінницької 

області з футболу на 2022 рік та положень/регламентів змагань на 

січень-березень 2021 року. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
проєкт Календаря спортивно-масових заходів Вінницької області з футболу 

на 2022 рік та проєкти положень/регламентів змагань на січень-березень 

2022 року 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити Календар спортивно-масових заходів Вінницької 

області з футболу на 2022 рік – додається. 

2.2. Надати Календар спортивно-масових заходів Вінницької області з 

футболу на 2022 рік та положення/регламенти змагань на січень-

березень 2022 року на затвердження до Департаменту гуманітарної 

політики Вінницької ОДА. 

2.3. Довести інформацію до всіх суб’єктів області, які розвивають 

футбол. 

2.4. Розмісти даний документи на сайті організації. 

2.5. Затвердити положення/регламенти змагань на січень-березень 2022 

року – додається. 

2.6. Затвердити розмір благодійних заявкових внесків за участь в 

обласних змаганнях, а саме: 

- Чемпіонат  області з футзалу серед юнаків 2009/2010 р.н. – 1000 

(Одна тисяча) грн;  

- Чемпіонат області з футзалу серед аматорів – 1500 (Одна тисяча 

п’ятсот) грн; 

- Чемпіонат області з футзалу серед ветеранів – 1200 (Одна тисяча 

двісті) грн; 

2.7. Оформити відповідну документацію та забезпечити цільове 

використання коштів при проведенні спортивно-масових заходів 

головному бухгалтеру Гуменюк О.М. 

2.8. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., 

заступника голови, директора спортивного. 

3. Про затвердження кошторису витрат на придбання футбольної форми 

переможцям вищої та першої ліг Чемпіонату Вінницької області серед 

дитячо-юнацьких команд сезону 2021/2022 рр . 



 

 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
доповідну записку заступника голови, директора спортивного Павленка 

І.М. щодо необхідності придбання футбольної форми переможцям вищої та 

першої ліг Чемпіонату Вінницької області серед дитячо-юнацьких команд 

сезону 2021/2022 рр - додається 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Виділити кошти на придбання футбольної форми для переможців 

вищої та першої ліг Чемпіонату Вінницької області серед дитячо-

юнацьких команд сезону 2021/2022 рр 

3.2. Затвердити кошторис витрат для придбання футбольної форми (Шість 

комплектів) – додається. 

3.3. Оформити відповідні документи та забезпечити цільове використання 

коштів головному бухгалтеру Гуменюк О.М. 

3.4. Призначити матеріально відповідальною особою Павленка І.М., 

заступника голови, директора спортивного. 

 

4. Про затвердження списку осіб для нагородження УАФ. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
проєкт списку осіб для нагородження УАФ.  

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Затвердити список осіб для нагородження Українською асоціацією 

футболу - додається. 

4.2. Оформити відповідний пакет документів та надіслати на адресу УАФ. 

4.3. Призначити відповідальною особою за виконання рішення Павленка 

І.М., заступника голови, директора спортивного. 
 

5.Про затвердження Регламенту відкритого обласного офлайн – турніру 

з електронного футболу VІNNYTSIA CUP 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
проєкт Положення про проведення обласного офлайн - турніру з електронного 

футболу VІNNYTSIA CUP 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

5.1. Затвердити Положення про проведення обласного офлайн - турніру з 

електронного футболу VІNNYTSIA CUP – додається. 

5.2. Організувати та провести вказаний турнір у зазначені строки. 

5.3. Оформити відповідні документи та забезпечити цільове використання 

коштів головному бухгалтеру Гуменюк О.М. 

5.4. Призначити відповідальною особою за виконання рішення Павленка 

І.М., заступника голови, директора спортивного. 

 



 

 

6.Про виділення футбольних м’ячів кафедрі теорії та методики спорту 

факультету фізичного виховання і спорту ВДПУ ім.. М. 

Коцюбинського. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
Лист кафедри теорії та методики спорту факультету фізичного виховання і 

спорту ВДПУ ім.. М. Коцюбинського щодо виділення футбольних м’ячів – 

додається. 

Голосували: «ЗА» ОДНОСТАЙНО  

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Виділити 10 футбольних м’ячів та передати в безоплатне 

користування; 

6.2. Оформити відповідні документи головному бухгалтеру Гуменюк О.М. 

6.3. Призначити відповідальною особою за виконання рішення Павленка 

І.М., заступника голови, директора спортивного. 

7. Про уповноваження особи на підписання протоколу.  

РОЗГЛЯНУЛИ: 

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

спортивного, на підписання даного протоколу. 

Голосували: «ЗА» ОДНОСТАЙНО  

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Уповноважити Павленка І.М., директора спортивного, на 
підписання 

          даного протоколу та необхідних витягів. 

 

 
Уповноважений І. ПАВЛЕНКО 


