
 

 

ПОСТАНОВА 

23.04. 2021                                                                                                         м.Вінниця              
 

Засідання звітної 

Конференції Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» 

 

1. Про звіт Вінницької обласної асоціації футболу за 2020 рік. 
Заслухавши Павленка І.М. – із Звітом про роботу об’єднання, 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1.1. Затвердити звіт про діяльність Громадської спілки «Вінницька обласна 

асоціація футболу» за 2020 рік на трьох сторінках – додається; 

1.2. Визнати, що робота в комітетах велась не в повному обсязі; 

1.3. Визнати, що робота по розробці Програми розвитку футболу у 

Вінницькій області була призупинена, у зв’язку із форс-мажорними 

обставинами;  

1.4. Провести у найближчий термін робочу нараду з головами комітетів 

обласної асоціації футболу, з метою активізації роботи; 

1.5. Розробити до вересня ц.р. та винести на розгляд органів місцевої влади до 

листопада ц.р. Програму розвитку футболу на Вінниччині на 2022-2027 

роки; 

1.6. Провести спільну нараду голови та заступників обласної асоціації 

футболу із членами комітету арбітрів;  

1.7. Активізувати роботу по залученню та навчанню нових членів Школи 

молодого арбітра Комітету арбітрів; 

1.8. Інформувати всіх суб’єктів футболу про зміни у законодавчих актах та 

розпорядчих документах країни, області, територіальних громад щодо 

протиепідемічних заходів, в зв’язку із поширенням гострої респіраторної 

інфекції COVID-19;  

1.9. Звернути увагу Комітету з проведення змагань на організацію турнірів та 

проводити постійну роботу із збільшення кількості учасників змагань; 

1.10. Проводити постійно роз’яснювальну роботу з керівниками органів влади 

на місцях про підтримку команд, які бажають брати участь в обласних 

змаганнях; 

1.11. Висвітлювати інформацію щодо організації, проведення обласних 

змагань на більшій кількості інтернет-платформ, соцсітях, форумах, 

месенджерах тощо. 

1.12. Призначити відповідальними за виконання постанови по даному питанню 

Павленка І.М., директора спортивного, Прозоровського М.П., 

виконавчого директора;  

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

Вінницької ОАФ. 

 

2. Про звіт Ревізійної комісії про фінансову діяльність організації за 

період з 20 грудня 2019 року по 31 грудня 2020 року. 

Заслухавши Коваля І.Ф. із звітом Ревізійної комісії, 

ПОСТАНОВИЛИ: 



 

 

2.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність 

за період з 20 грудня 2019 року по 31 грудня 2020 року – додається на 3 

стор. 

 

3. Про керівні органи Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація 

футболу». 
Заслухавши Гатаулліна І,Ф., з інформацією про припинення повноважень в 

якості членів виконавчого комітету Голубовича А.М. та Бліннікова В.О., 

відповідно до п.7 ст. 15 Статуту Вінницької ОАФ у день їх 72-річчя. 

Головуючий зазначив, що відповідно до п.1.9.ст.18, п.3.ст.24 Статуту, тільки 

Конференція має право обрати нових членів виконавчого комітету за 

пропозицією голови й запропонував обрати членами виконавчого комітету 

Вінницької ОАФ Коваля Ігоря Федоровича та Зарішняка Ігоря Михайловича. 

Головуючий запропонував відповідно до п.7 ст. 15, ст. 30 та п. 1 ст. 32 Статуту 

скоротити число заступників голови, в зв’язку із припиненням повноважень 

Бліннікова В.О. в день його 72-річчя. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
3.1. Обрати, за особистою згодою, членами виконавчого комітету Вінницької 

ОАФ Коваля Ігоря Федоровича та Зарішняка Ігоря Михайловича. 

3.2. Внести зміни до всіх документів та повідомити членів виконавчого 

комітету. 

3.3. Скоротити число заступників голови до 2 чоловік. 

3.4. Доручити голові ГС «Вінницька обласна асоціація футболу» Гатаулліну 

І.Ф., відповідно до законодавчої бази, подати в органи юстиції зміни до 

реєстру керівних органів. 

 

4. Про членів Вінницької ОАФ в світлі адміністративно-

територіального устрою України та децентралізації. 

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

наданих заяв від ГО «Всеукраїнська асоціація жіночого футболу», ГО 

«Українська асоціація електронного футболу», надати асоційоване членство 

вказаним юридичним особам, через Сметанюк В.М., Сидорука О.М – 

керівників відповідних відокремлених підрозділів та надати асоційоване 

членство Громадській організації «Вінницька асоціація дитячого футболу», 

голова Ковальов Андрій Євгенійович. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Надати асоційоване членство ГО «Всеукраїнська асоціація жіночого 

футболу» через керівника відокремленого підрозділу, повноважного 

представника ВАЖФ Сметанюк В.М.; 

4.2. Надати асоційоване членство ГО «Українська асоціація електронного 

футболу» через керівника відокремленого підрозділу,  повноважного 

представника УАЕФ Сидорука О.М. 

4.3. Надати асоційоване членство ГО «Вінницька асоціація дитячого 

футболу» 



 

 

 

4.4. Надати всім членам Вінницької ОАФ до адміністрації свої пропозиції 

щодо бачення шляхів реорганізації структур футбольного господарства 

області в світлі адміністративно-територіального устрою країни; 

4.5. Створити робочу групу у складі: Гатаулліна І.Ф., Павленка І.М., Татусяка 

С.П., Ревацького І.В. та Саюка Б.О. для доопрацювання питань 

реорганізації структур футбольного господарства відповідно до 

адміністративно-територіального устрою Вінницької області та 

законодавчої бази України, з урахуванням наданих пропозицій від членів 

Вінницької ОАФ; 

4.6. Скликати засідання виконавчого комітету протягом місяця з метою 

затвердження проекту Алгоритму (плану дій) заходів щодо 

впорядкування статутів футбольних громадських об’єднань області; 

4.7. Призначити відповідальними за виконання постанови по даному питанню 

Павленка І.М., директора спортивного;  

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

Вінницької ОАФ. 

 

5. Про внесення змін до Статуту Громадської спілки «Вінницька 

обласна асоціація футболу»  

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. - з інформацією про те що необхідно внести зміни 

та доповнення до існуючої редакції Статуту Громадської спілки «Вінницька 

обласна асоціація футболу», уповноважити голову Вінницької ОАФ Гатаулліна 

І.Ф. та секретаря Конференції Павленка І.М. підписати нову редакцію Статуту 

Громадської спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» та підписати 

протокол даної конференції; уповноважити Павленка І.М. здійснити всі 

необхідні дії з метою реєстрації нової редакції статуту, з правом підпису 

реєстраційної заяви, подання та отримання усіх необхідних реєстраційних 

документів. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту Громадської спілки 

«Вінницька обласна асоціація футболу», а саме: 

Стаття 1. Визначення термінів 

 
Футбол - гра, яку контролює ФІФА та організовує відповідно до Правил 

гри, та яка полягає у діяльності суб'єктів сфери фізичної культури і 

спорту, спрямованій на виявлення та уніфіковане порівняння досягнень 

шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до них. 

 Футбол має багато різновидів, в тому числі за різними віковими та  

статевими відмінностями, що можуть відрізняються від класичного 

варіанту гри розмірами майданчика, кількістю гравців і деякими іншими 

відмінностями у правилах: міні-футбол (футзал), пляжний футбол, 

футбол для людей з обмеженими можливостями тощо. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB


 

 

Додати: 

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - військові 

дії, природні чи техногенні катаклізми, запровадження надзвичайного 

стану, карантинних або протиепідемічних заходів тощо), що 

встановлюються законами України та іншими нормативно-правовими 

актами України, указами Президента, рішеннями Кабінету Міністрів 

України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

іншими державними органами, що призводить до неможливості 

проведення заходу. 

 

          Стаття 7. Членство в Асоціації 

 

П.3.  ДОПОВНИТИ: 

…. та фізичні особи, які внесли вагомий внесок у розвиток футболу на 

Вінниччині та Україні, за пропозицією Вінницької ОАФ та УАФ.  

 

Стаття 17. Конференція 

         ДОДАТИ: 

3. У разі форс-мажорних обставин неможливості проведення звітно-виборної 

Конференції  у відповідні терміни або в умовах настання форс-мажорних 

обставин непереборної сили (військові дії, природні чи техногенні катаклізми, 

запровадження надзвичайного стану, карантинних або протиепідемічних 

заходів тощо), що встановлюються законами України та іншими 

нормативно-правовими актами України, указами Президента, рішеннями 

Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, іншими державними органами, що призводить до 

неможливості проведення Конференції, виконком приймається рішення про 

відтермінування скликання і проведення Конференції на період таких дії таких 

обставин. Одночасно виконком приймає рішення про продовження 

повноважень виконкому, Органів футбольного правосуддя, Ревізійної комісії, 

голови Вінницької ОАФ та його заступників на період до фактичного 

проведення Конференції. 

 

Стаття 19. Порядок скликання чергової Конференції 

 

ДОДАТИ: 

2. За рішенням виконавчого комітету Асоціації чергова Конференція 

може проводити засідання та приймати рішення шляхом використання 

засобів зв’язку або за допомогою інтернет-зв’язку з використанням 

аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій  за обов’язкової 

участі під час такого засідання офіційного представника Української 

асоціації футболу. 

 

 



 

 

Змінити відповідну нумерацію наступних пунктів 

 

 

5.2. Уповноважити голову Вінницької ОАФ Гатаулліна І.Ф. та секретаря 

Конференції Павленка І.М. підписати нову редакцію Статуту Громадської 

спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» та протокол даної 

Конференції. 

5.3. Уповноважити Павленка Ігоря Михайловича вчинити всі необхідні дії з 

метою державної реєстрації нової редакції статуту, з правом підпису 

реєстраційної заяви, подання та отримання усіх необхідних реєстраційних 

документів. 

 

6. Про затвердження алгоритму (плану дій) заходів щодо 

впорядкування Статутів футбольних громадських об’єднань області. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з пропозицією зняти дане питання з порядку 

денного в зв’язку з його неактуальністю. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Зняти дане питання з порядку денного, в зв’язку рішенням п 4.4, 4.5, 4.6. 

7. Про виділення безповоротної матеріальної допомоги районним та 

міським федераціям футболу у  2021 рр. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про те, що, відповідно до 

рекомендацій УАФ, необхідно надати безповоротну фінансову допомогу 

постійним членам обласної асоціації футболу на здійснення статутної 

діяльності у розмірі 5 тис.грн у І півріччі  

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Взяти до відома надану інформацію. 

7.2. Надати протягом І півріччя 2021 року безповоротну матеріальну 

допомогу федераціям футболу -  20 постійним членам Вінницької 

ОАФ на здійснення статутної діяльності – по 5 (П’ять) тисяч грн; 

7.3. Оформити відповідну документацію головному бухгалтеру 

Гуменюк О.М. 

7.4. Призначити відповідальним за виконання постанови Павленка І.М.,  

директора спортивного. 

8. Різне. 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про звернення віце-президента 

Федерації Футболу Учасників АТО Куцого Г.Г. із проханням надати допомогу 

у придбанні футбольних м’ячів та комплектів футбольної форми командам 

«Ягуар» Калинівка, «Прикордонник» Могилів-Подільський, «Поділля» НГУ 

Вінниця – учасницям всеукраїнських змагань серед команд учасників 

АТО/ООС, 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Взяти до відома надану інформацію. 

8.2. Виділити по 10 футбольних м’ячів для підготовки та участі у  

Чемпіонат України з футболу серед команд ліги учасників АТО на 



 

 

«КУБОК ГЕРОЇВ АТО» та Кубок захисників України командам 

«Ягуар» Калинівка, «Прикордонник» Могилів-Подільський, 

«Поділля» НГУ Вінниця 

8.3. Звернутись до органів влади з листом-проханням посприяти у 

вирішенні питання придбання трьох комплектів футбольної форми. 

8.4. Призначити відповідальними за виконання постанови по даному 

питанню Павленка І.М., директора спортивного;  

8.5. Покласти контроль за виконанням постанови на Гатаулліна І.Ф., 

голову Вінницької ОАФ. 

 

 

Головуючий                                І. ГАТАУЛЛІН 

 

Секретар                                      І.ПАВЛЕНКО 


