
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна федерація футболу»  

 

 

ПРОТОКОЛ 
14.09.2018                                                                                                                   № 11 

         
Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 14.09. 

2018р 

                                       

Відповіді надали 17 з 21 члени виконкому:  
Александренко В.В., Блінніков В.О.,  Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Голубович 

А.М., Гоцуляк М.І., Дзюба М.І, Касанов П.П., Куниця М.Ш., Малярчук В.Г.,  

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

Татусяк С.П., Ханук С.С. 

 

Відповіді не надали: 

Демченко М.І., Кузьмін В.В., Мамчур В.П.,  Чернявський С.В. 

 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними. 

 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 

 

1. Про рішення Робочої групи щодо організації та проведення Чемпіонату з 

футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2017-2018рр. 

 
2. Про затвердження результатів Чемпіонату області з футболу серед команд 

дитячо-юнацьких закладів Вінницької області сезону 2017 – 2018 рр 

 

3. Про розгляд звернення тренера ФК в/ч А0215 «ДИКА КАЧКА» - учасниці 

всеукраїнських змагань з футболу «Відкритий чемпіонат Героїв АТО».  

 
4. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 

 

1. Про рішення Робочої групи щодо організації та проведення Чемпіонату з 

футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2017-2018рр 

Розглянули: рішення Робочої групи від 14.08.ц.р. - додається. 

Голосували: «ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:  
1.1. Інформацію прийняти до відома; 

 

2. Про затвердження результатів Чемпіонату області з футболу серед команд 

дитячо-юнацьких закладів Вінницької області сезону 2017 – 2018 рр. 

Розглянули: результати обласних змагань – додаються. 



 

 

Голосували: «ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:  
               2.1. Інформацію прийняти до відома; 

               2.2.Затвердити результати Чемпіонату області з футболу серед команд 

дитячо-юнацьких закладів Вінницької області сезону 2017 – 2018 рр. 

2.3. Довести інформацію до всіх учасників вказаних змагань. 

 
3. Про розгляд доповідної тренера ФК в/ч А0215 «ДИКА КАЧКА» - учасниці 

всеукраїнських змагань з футболу «Відкритий чемпіонат Героїв АТО». 

Розглянули: доповідну представника футбольної команди «Дика качка» 

Бродовського Р.В. та звернення до голови Вінницької ОДА щодо фінансування 

команди – додаються. 

Голосували: «ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:  
3.1. Інформацію прийняти до відома; 

3.2. Порушити клопотання перед ФФУ про зміну назви футбольної команди 

в/ч А0215 «ДИКА КАЧКА» на «Збірна області «ДИКА КАЧКА»; 

3.3. Подати список збірної команди військовослужбовців області до 

обласного управління фізичної культури та спорту;   

3.4. Надати фінансову допомогу, в разі надходження та в межах коштів 

виділених обласною державною адміністрацією; 

3.5. Оформити необхідні документи, відповідно до вимог чинного 

законодавства та Бюджетного кодексу; 

3.6.  Призначити відповідальним за супровід збірної області у вказаних 

змаганнях та за виконання рішення Прозоровського М.П., виконавчого 

директора.   

 

4. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

Розглянули: пропозицію уповноважити Павленка І.М., спортивного 

директора, на підписання даного протоколу. 

Голосували: «ЗА» - 17, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0 

 

ВИРІШИЛИ:  
4.1. Уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на підписання даного 

протоколу. 

 

Виконавчий директор                                     М. ПРОЗОРОВСЬКИЙ 

             

          Уповноважений                                                  І. ПАВЛЕНКО 


