
 

 

ПОСТАНОВА 

 

20.12.2019                                                                                                         м.Вінниця              
 

Засідання  

ІІ Конференції ГС «Вінницька ОФФ» 

 

1. Про членів Громадської спілки «Вінницька ОФФ». Про виділення 

безповоротної матеріальної допомоги районним та міським федераціям 

футболу у  2020 рр. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про те, що у відповідності до рішень 

виконкому від 16.09.2019 року та ст. 7 Статуту федерації надати постійне 

членство ГО «Федерація футболу Теплицького району». Гатауллін І.Ф. 

зауважив, що, відповідно до рекомендацій УАФ, необхідно надати 

безповоротну фінансову допомогу районним та міським федераціям футболу на 

розвиток футболу на території діяльності та здійснення статутної діяльності, 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Взяти до відома надану інформацію. 

1.2. Надати постійне членство ГО «Федерація футболу Теплицького району», 

відповідно до ст.. 7 Статуту Вінницької ОФФ. 

1.3. Надати протягом 2020 року безповоротну матеріальну допомогу 

федераціям футболу - постійним членам Вінницької ОФФ на здійснення 

статутної діяльності, за умов надходження коштів від УАФ. 

1.4. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк 

О.М. 

1.5. Призначити відповідальним за виконання постанови Прозоровського 

М.П., виконавчого директора. 

 

2. Про звіт виконавчого комітету Вінницької обласної федерації футболу за 

2019 рік. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф.. із звітом про роботу об’єднання, 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Затвердити звіт про діяльність Громадської спілки «Вінницька обласна 

федерація футболу» за 2019 рік на шести сторінках – додається. 

2.2. Розробити та винести на розгляд органів місцевої влади Програму 

розвитку футболу на Вінниччині на 2020-2025 роки. 

2.3. Скоординувати взаємодію всіх суб’єктів футбольного господарства 

області по всіх напрямках всебічного розвитку футболу. 

2.4. Спонукати до активної співпраці членів обласної федерації футболу. 

2.5. Підготувати реорганізацію районних/міських осередків Вінницької ОФФ 

у відповідності до нових вимог, у зв’язку із завершенням 

адміністративно-територіальної реформи у 2020 році. 

2.6. Активізувати роботу по залученню та навчанню нових членів Школи 

молодого арбітра Комітету арбітрів. 



 

 

2.7. Систематизувати планування обліку і звітності комітетів федерації 

футболу. 

2.8. Призначити відповідальними за виконання постанови по даному питанню 

– Прозоровського М.П, виконавчого директора, та Павленка І.М., 

спортивного директора.  

2.9. Покласти контроль за виконанням постанови на Гатаулліна І.Ф., голову 

Вінницької ОФФ. 

 

3. Про звіт Ревізійної комісії про фінансову діяльність організації за період 

з 01 грудня 2018 року по 19 грудня 2019 року. 
Заслухавши Коваля І.Ф. із звітом Ревізійної комісії, 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську 

діяльність за період з 01 грудня 2018 року по 19 грудня 2019 року – 

додається на трьох стор. 

 

4. Про затвердження Єдиного календаря спортивно-масових заходів на 

2020 рік. Затвердження регламентів змагань на січень-березень 2020 

року. 

Заслухавши Павленка І.М. з проектом Єдиного календаря  спортивно-масових 

заходів на 2020 рік, та проектів положень про проведення обласних змагань у І 

кварталі наступного року, 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Затвердити Єдиний календар спортивно-масових заходів ГС «Вінницька 

ОФФ» на 2020 рік із доповненнями – додається. 

4.2. Затвердити положення про проведення змагань на січень-березень 2020 

року – додається. 

4.3. Надати Єдиний календар спортивно-масових заходів на 2020 рік та 

положення про проведення змагань на січень-березень 2020 року на 

затвердження до адміністрації обласного управління фізичної культури і 

спорту Вінницької ОДА. 

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

4.5. Розмістити протягом 5 днів даний документи на сайті організації. 

4.6. Оформити відповідну документацію та забезпечити цільове використання 

коштів при проведенні спортивно-масових заходів головному бухгалтеру 

Гуменюк О.М. 

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

спортивного директора. 

 

5. Про зміну найменування та затвердження нової редакції Статуту. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. - з інформацією про те, що у відповідності до 

рекомендацій Виконавчого комітету Української асоціації футболу та листа від 

10.12.2019 року № 2543 є пропозиція змінити найменування об’єднання з 

Громадської спілки «Вінницька обласна федерація футболу» на Громадська 

спілка «Вінницька обласна асоціація футболу», скорочене найменування 



 

 

Вінницька ОФФ на Вінницька ОАФ; змінити назву об’єднання англійською 

мовою з Non-governmental union «Vinnytsia regional federation of football» на 

Non-governmental union «Vinnytsia regional аssociation of football»; скорочена 

англійською мовою з «Vinnytsia RFF» на «Vinnytsia RАF». Виступаючий 

запропонував затвердити нову редакцію Статуту Громадської спілки 

«Вінницька обласна асоціація футболу», уповноважити Прозоровського 

Михайла Павловича, виконавчого директора,  та секретаря Конференції 

Павленка Ігоря Михайловича, спортивного директора підписати нову редакцію 

Статуту Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу», 

уповноважити голову Вінницької ОФФ Гатаулліна І.Ф. та секретаря 

Конференції Павленка І.М. підписати протокол даної конференції; 

уповноважити Прозоровського М.П. вчинити всі необхідні дії з метою 

державної реєстрації змін найменування організації, нової редакції статуту, з 

правом підпису реєстраційної заяви, подання та отримання усіх необхідних 

реєстраційних документів. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Змінити найменування об’єднання з Громадська спілка «Вінницька 

обласна федерація футболу» на Громадська спілка «Вінницька обласна 

асоціація футболу», скорочене найменування  

Вінницька ОФФ на Вінницька ОАФ. 

5.2. Змінити назву об’єднання англійською мовою з Non-governmental union 

«Vinnytsia regional federation of football» на Non-governmental union 

«Vinnytsia regional аssociation of football», скорочене з «Vinnytsia RFF» на 

«Vinnytsia RАF». 

5.3. Встановити місцезнаходження Асоціації: м.Вінниця, вул.. Брацлавська, 

85, офіс 421 

5.4. Затвердити нову редакцію Статуту Громадської спілки «Вінницька 

ОАФ». 

5.5. Уповноважити голову Вінницької ОФФ Гатаулліна І.Ф. та секретаря 

Конференції Павленка І.М. підписати нову редакцію Статуту Громадської 

спілки «Вінницька ОАФ», головуючого Гатаулліна І.Ф. та секретаря 

Конференції Павленка І.М. – підписати протокол даної Конференції. 

5.6. Уповноважити Прозоровського Михайла Павловича вчинити всі 

необхідні дії з метою державної реєстрації змін найменування організації, 

нової редакції статуту, з правом підпису реєстраційної заяви, подання та 

отримання усіх необхідних реєстраційних документів. 

5.7. Встановити, що всі адміністративно-розпорядчі, внутрішньо-регламентні, 

інші керівні та нормативні документи Громадської спілки «Вінницька 

ОФФ» автоматично продовжують діяти в Громадській спілці «Вінницька 

ОАФ». 

 

6. Різне. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про надходження заяви від 

голови Контрольно-дисциплінарного комітету Ільчука Олександра про 

припинення повноважень, в зв’язку із зміною місця проживання, 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Припинити повноваження голови КДК Вінницької ОФФ Ільчука 

Олександра Миколайовича. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з пропозицією обрати головою КДК Регелюка 

Володимира Івановича, 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.2. Обрати головою Контрольно - дисциплінарного комітету Вінницької 

обласної федерації футболу Регелюка Володимира Івановича, який 

надав свою особисту згоду. 

 

Головуючий                                І.ГАТАУЛЛІН 

 

 

Секретар                                      І. ПАВЛЕНКО 


