
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу» 

 

РІШЕННЯ 

09.02.2021 № 27 

 

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог.  

Опитування проводилось 08-09.02.2021р 

 

Відповіді надали 14 з 19 членів виконкому: 

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

Куниця М.Ш., Малярчук В.Г., Мамчур В.П., Нгаха Колінс, Павленко І.М., 

Подолян В.В., Прозоровський М.П., Сметанюк В.М., Татусяк С.П., 

Відповіді не надали: 

Дзюба М.І, Касанов П.П., Кузьмін В.В., Чернявський С.В., Ханук С.С. 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними. 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 
1. Затвердження дати та місця проведення, проекту порядку денного Конференції 

ГС «Вінницька ОАФ».  

2. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 
ІІ. Розгляд питань Порядку денного. 

 
1. Затвердження дати та місця проведення, та проекту порядку денного 

Конференції ГС «Вінницька ОАФ».  

РОЗГЛЯНУЛИ: 
 

- доповідну голови Вінницької ОАФ Гатаулліна І.Ф – додається; 

- пропозицію голови Вінницької ОАФ Гатаулліна І.Ф., провести Конференцію ГС 

«Вінницька обласна асоціація футболу» 09 квітня ц.р. у приміщенні або місці, 

яке дозволить проведення заходу відповідно до рекомендацій, пов’язаних з 

карантинними обмеженнями з 12-00 до 14-00; затвердити проект порядку 

денного Конференції ГС «Вінницька ОАФ».  

 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 



 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Провести Конференцію ГС «Вінницька обласна асоціація футболу» 09 

квітня ц.р. у приміщенні або місці, яке дозволить проведення заходу 

відповідно до рекомендацій, пов’язаних з карантинними обмеженнями з 

12-00 до 14-00; 

1.2. Затвердити проект порядку денного Конференції ГС «Вінницька обласна 

асоціація футболу» (додається); 

1.3. Доручити адміністрації визначити місце проведення заходу та довести 

інформацію до відома кожного делегата; 

1.4. Підготувати й оформити необхідні документи для організації та 

проведення заходу; 

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

відповідно до ст.19 Статуту; 

1.6.  Призначити відповідальним Павленка І.М., директора спортивного.  

2. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 

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

даного протоколу. 

 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

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

 

 

 

 
Уповноважений І. ПАВЛЕНКО 


