
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу» 

 

РІШЕННЯ 

07.07.2021 № 31 

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог.  

Опитування проводилось 05-07.07.2021р 

Відповіді надали 17 з 20 членів виконкому: 

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

Дзюба М.І, Зарішняк І.М., Касанов П.П.,  Коваль І.Ф., Малярчук В.Г., Мамчур 

В.П., Нгаха Колінс, Павленко І.М., Подолян В.В., Сметанюк В.М., Татусяк С.П., 

Чернявський С.В. 

Відповіді не надали: 

Куниця М.Ш., Кузьмін В.В., Прозоровський М.П. 

 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку правомочними.  

 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 

1. Про затвердження алгоритму (плану дій) заходів щодо впорядкування Статутів 

футбольних громадських об’єднань області. 

2. Про затвердження дати, місця та порядку денного проведення позачергової 

Конференції Вінницької ОАФ. Затвердження кошторису витрат на проведення 

даного заходу. 

3. Про затвердження нагородної продукції Вінницької ОАФ. 

4. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 
Розгляд питань Порядку денного. 

 
1. Про затвердження алгоритму (плану дій) заходів щодо впорядкування 

Статутів футбольних громадських об’єднань області. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
пакет документів: 

- Алгоритм (план дій) щодо впорядкування статутів футбольних громадських 

об’єднань області у зв’язку із змінами адміністративно-територіального 

устрою України; 

- Покрокові інструкції; 

- Модельні статути громадських об’єднань. 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 



 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити Алгоритм (план дій) заходів щодо впорядкування статутів 

футбольних громадських об’єднань області - додається; 

1.2. Дотримуватись Алгоритму заходів всім постійним членам обласної асоціації 

футболу; 

1.3. Затвердити модельні статути для районних об’єднань та футбольних 

організацій територіальних громад - додаються;  

1.4. Використовувати постійним та асоційованим членам у своїй діяльності 

затверджені модельні статути, відповідно до п.2. ст..9 Статуту Громадська 

спілка «Вінницька обласна асоціація футболу»; 

1.5. Надавати консультації футбольним осередкам області з приводу оформлення 

необхідної документації; 

1.6. Виступити Вінницькій обласній асоціації футболу одним із засновників шести 

районних футбольних об’єднань; 

1.7. Надати повний пакет документів, відповідно статутних вимог, до адміністрації 

Вінницької ОАФ ( протоколи, статут, відомості про керівні органи, виписку з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб) у 30-денний строк з дати 

проведення засідання вищого керівного органу/ установчих зборів; 

1.1. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., директора 

спортивного.  

1.8. Покласти контроль за виконанням рішення на Гатаулліна І.Ф, голову 

Вінницької ОАФ. 

 

2. Про затвердження дати, місця та порядку денного проведення позачергової 

Конференції ГС «Вінницька ОАФ». Затвердження кошторису витрат на 

проведення даного заходу. 

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

Конференцію Вінницької обласної асоціації футболу, 10 вересня ц.р. з 11-00 до 

13-00 у м.Вінниця у приміщенні великої конференц-зали готелю «Поділля», яке 

дозволить проведення заходу відповідно до рекомендацій, пов’язаних з 

карантинними обмеженнями та затвердити необхідний пакет документів для 

проведення заходу 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Провести позачергову Конференцію Громадської спілки «Вінницька обласна 

асоціація футболу» 10 вересня ц.р. у конференц-залі готелю «Поділля» з 11-00 

до 13-00, відповідно до рекомендацій, пов’язаних з карантинними 

обмеженнями; 

2.2. Затвердити проект порядку денного позачергової Конференції Громадської 

спілки «Вінницька обласна асоціація футболу» - додається; 

2.3. Затвердити кошторис витрат на проведення заходу - додається; 

2.4. Підготувати й оформити необхідні документи для організації та проведення 

заходу; 



 

 

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

відповідно до ст.19 Статуту; 

2.6. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., директора 

спортивного.  

 

3. Про затвердження зразків нагородної продукції Вінницької ОАФ. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 

зразки нагородної продукції та пропозицію голови Вінницької ОАФ 

Гатаулліна І.Ф. затвердити проект кошторису витрат для придбання даної 

атрибутики та провести нагородження осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток 

футболу у Вінницькій області, 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити зразки нагородної продукції - додаються; 

3.2. Затвердити кошторис витрат на придбання нагородної продукції – додається; 

3.3. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. необхідні документи та забезпечити 

цільове використання коштів; 

3.4. Провести церемонію нагородження на черговій Конференції Вінницької ОАФ; 

3.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., директора 

спортивного; 

3.6. Покласти контроль за виконанням рішення на Гатаулліна І.Ф., голову 

Вінницької ОАФ. 

4. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 

Пропозицію уповноважити Павленка І.М., директора спортивного, на підписання 

даного протоколу. 

Голосували: «ЗА» ОДНОСТАЙНО  

ВИРІШИЛИ: 

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

 

 
Уповноважений І. ПАВЛЕНКО 


