
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГС «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ" 
                                                        

                                                        РІШЕННЯ № 10                                         
м.Вінниця                                                                                                      10 серпня 2018 р 

 

1. Про членів ГС «Вінницька обласна федерація футболу». 

Заслухавши Прозоровського М.П., виконавчого директора, з інформацією про те, 

що відповідно до рішення виконкому від 22.03.ц.р. №07 членам Вінницької ОФФ 

необхідно було привести у відповідність до вимог чинного законодавства статутну 

документацію до 01.06.2018 року. А також, у випадку невиконання рекомендацій 

та зобов’язань, визначених Статутом Вінницької ОФФ та рішенням Установчих 

зборів ГС «Вінницька обласна федерація футболу» від 08 вересня 2017 року, 

розглянути питання про припинення (призупинення) членства у Вінницькій ОФФ 

організацій, 

ВИРІШИЛИ: 
1.1. Призупинити членство наступних об’єднань, відповідно до ст.8 та 10 

Статуту Вінницької ОФФ: 

- Вінницька районна федерація футболу; 

- Козятинська районна федерація футболу; 

- Могилів-Подільська міська федерація футболу; 

- Теплицька районна федерація футболу; 

- Бершадська районна федерація футболу. 

1.2.  Рекомендувати Конференції розглянути питання припинення 

(призупинення) членства вказаних федерації футболу, відповідно до 

Статуту Вінницької обласної федерації футболу. 

1.3.  Провести роботу із керівництвом Вінницької, Козятинської, Теплицької, 

Бершадської районних та Могилів-Подільської міської федерацій 

футболу щодо активізації процесів завершення оформлення ними 

документації до 01.12.2018 року, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

1.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського М.П., 

виконавчого директора.  

 

2. Про внесення змін до складу комітету проведення змагань (аматорського 

футболу). 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, з інформацією про рішення 

комітету рекомендувати виконкому припинити членство Валявської В.В. у комітеті 

за власним бажанням, 

ВИРІШИЛИ: 
2.1. Припинити членство Валявської В.В. у комітеті проведення змагань 

(аматорського футболу) за власним бажанням. 

2.2. Обрати Гуменюк О.М. членом комітету проведення змагань 

(аматорського футболу) 
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3. Про затвердження списків арбітрів та спостерігачів арбітражу, 

рекомендованих для проведення змагань під егідою Вінницької ОФФ у ІІ 

півріччі 2018 року. 

Заслухавши Куницю М.Ш., голову комітету арбітрів, з інформацією про 

необхідність затвердження кандидатур арбітрів та спостерігачів арбітражу на 

проведення обласних змагань у ІІ півріччі 2018 року, 

ВИРІШИЛИ:  
3.1. Затвердити списки арбітрів та спостерігачів арбітражу для 

обслуговування змагань під егідою Вінницької ОФФ у ІІ півріччі 2018 

року – додаються. 

 

4. Про затвердження результатів Чемпіонату Вінницької області серед 

аматорських команд сезону 2017-2018 рр. 

Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією про 

необхідність затвердження результатів Чемпіонату (вища, перша ліги) Вінницької 

області серед аматорів сезону 2017 – 2018 рр., 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Затвердити результати Чемпіонату (вища, перша ліги) Вінницької області 

серед аматорів сезону 2017 – 2018 рр - додаються. 

 

5. Про затвердження дати, місця та кошторису витрат проведення матчу за 

Суперкубок серед аматорських команд Вінницької області. 
Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора з інформацією про 

необхідність затвердження дати, місця та кошторису витрат проведення матчу за 

Суперкубок серед аматорських команд Вінницької області, 

ВИРІШИЛИ: 
5.1. Провести матч за Суперкубок серед аматорських команд Вінницької 

області 19 серпня ц.р. на стадіоні ВНТУ м.Вінниця між командами 

чемпіоном та володарем Кубку сезону 2017/2018 рр «Агро-Астра» Рачки 

– «Світанок-Агросвіт» Шляхова, згідно із п.1 ст.1 Положення про 

Суперкубок. 

5.2. Затвердити кошторис витрат проведення заходу  - додається. 

5.3. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи та 

забезпечити цільове використання коштів. 

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

спортивного директора. 

 

6. Про затвердження Регламенту, складу учасників змагань та дат 

проведення І кола Чемпіонату та Кубку Вінницької області серед аматорів 

на сезон 2018 – 2019 рр. 
 Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією про 

необхідність затвердження Регламенту, складу учасників змагань та дат 

проведення І кола Чемпіонату (вища, перша ліги) та Кубку Вінницької області 

серед аматорів на сезон 2018 – 2019 рр., 
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ВИРІШИЛИ: 

6.1. Затвердити Регламент обласних змагань з футболу серед аматорських 

команд  на сезон 2018 – 2019 рр. 

6.2. Здати документ до друку до 15 серпня ц.р. 

6.3. Затвердити склад учасників змагань. 

6.4. Затвердити дати проведення Чемпіонату (вища, перша ліги) та Кубку 

Вінницької області серед аматорів на сезон 2018 – 2019 рр (І коло). 

6.5. Розробити телефонний довідник учасників змагань, які проводяться під 

егідою обласної федерації футболу. 

6.6. Надати регламентуючі документи всім учасникам змагань. 

6.7. Довести інформацію до всіх учасників змагань. 

6.8. Вносити дані у ЄБД ФФУ, відповідно до наданих протоколів. 

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

спортивного директора. 

 

7. Про затвердження регламентів змагань на серпень-грудень 2018 року. 
Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, про необхідність 

затвердження положень про проведення змагань на серпень - грудень 2018 року, 
відповідно до п.2.11. ст..23 Статуту, 

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Затвердити положення про проведення змагань на серпень - грудень 2018 

року - додаються. 

7.2. Призначити відповідальним за організацію та проведення змагань Павленка 

І.М., спортивного директора.  

 

8. Про розвиток жіночого футболу у Вінницькій області. 

Заслухавши Наровицького Ю.П., старшого тренера жіночих збірних команд 

області, з інформацією про стан розвитку футболу у Вінницькій області та про 

спортивні здобутки команд різних вікових категорій,  

ВИРІШИЛИ: 

8.1. Інформацію прийняти до відома. 

8.2. Організувати для футболісток – членів збірних команд області похід на 

культурно-розважальний захід. 

8.3. Нагородити пам’ятними подарунками футболісток - членів національних 

збірних команд за підсумками змагань 2018 року на черговій 

Конференції. 

8.4. Порушити клопотання перед ФФУ щодо створення Центру розвитку 

жіночого футболу у м.Вінниці. 

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

спортивного директора. 

 

9. Про розвиток студентського футболу у Вінницькій області. 

Заслухавши Кудіярова В.І., голову відокремленого підрозділу ВФАС у 

Вінницькій області щодо необхідності формування та участі збірної команди 

області у Всеукраїнських змаганнях,  
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ВИРІШИЛИ: 

9.1. Інформацію прийняти до відома. 

9.2. Рекомендувати комітету студентського футболу Вінницької ОФФ, 

відокремленому підрозділу ВФАС у Вінницькій області спільно з 

обласним відділенням Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 

України створити Асоціацію студентського футболу Вінницької області. 

9.3. Рекомендувати новоствореному об’єднанню визначитись у тренерському 

складі збірної області. 

9.4. Рекомендувати розпочати роботу по формуванню студентської збірної 

області для подальшої участі у Всеукраїнських змаганнях. 

9.5. Покласти контроль за виконанням рішення на Прозоровського М.П., 

виконавчого директора. 

 

10. Про затвердження результатів Чемпіонату з футболу серед дитячо-

юнацьких команд сезону 2017 – 2018 рр 

Заслухавши Дзюбу М.І, голову ДЮФЛ ВО, з інформацією щодо 

затвердження результатів Чемпіонату Вінницької області з футболу серед 

дитячо-юнацьких команд сезону 2017 – 2018 рр, 

ВИРІШИЛИ: 

10.1. Інформацію взяти до відома. 

10.2. Зняти питання з порядку денного, в зв’язку з некоректною організацією 

документів. 

10.3. Створити робочу групу на чолі з Рябцуном С.М. у складі: 

Прозоровський М.П., Павленко І.М., Дзюба М.І., Коваль І.Ф., Шикір 

О.А., Шумовицький О. С. 

10.4. Доручити робочій групі проаналізувати відповідність інформації та 

роботу відповідальних осіб за організацію та проведення обласних 

змагань. 

10.5. Надати робочій групі у термін до 20 серпня ц.р. висновки та 

рекомендації виконавчому комітету для подальшого вирішення питання; 

10.6. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., виконавчого директора.  

  

11. Про затвердження Регламенту Чемпіонату Вінницької області з футболу 

серед дитячо-юнацьких команд сезону 2018-2019 

 Заслухавши Дзюбу М.І, голову ДЮФЛ ВО, про необхідність затвердження 

Регламенту Чемпіонату Вінницької області серед дитячо-юнацьких команд на 

2018-2019 рр, 

ВИРІШИЛИ: 

11.1. Затвердити Регламент Чемпіонату з футболу серед дитячо-юнацьких 

команд  на сезон 2018 – 2019 рр. із змінами та доповненнями; 

11.2. Здати документ до друку до 15 серпня ц.р. 

11.3. Розробити телефонний довідник учасників змагань, які проводяться під 

егідою обласної федерації футболу. 

11.4. Надати регламентуючі документи всім учасникам змагань. 
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11.5. Призначити відповідальним за виконання рішення 

Прозоровського М.П., виконавчого директора.  

 

12. Про затвердження термінів проведення, навчальних програм, списків 

лекторської групи та слухачів для навчання та підтвердження ліцензій на 

курсах підвищення кваліфікації тренерів за програмою “С” – диплому 

ФФУ. 

Заслухавши Прозоровського М.П. з інформацією про необхідність проведення 

курсів з вересня по листопад ц.р. Програма проведення курсів, склад лекторської 

групи та список слухачів, кошторис додаються до протоколу. 

ВИРІШИЛИ: 

12.1. Провести курси підвищення кваліфікації тренерів за програмою «С» - 

диплому ФФУ у три сесії з вересня по грудень ц.р.  

12.2. Затвердити навчальні програми проведення курсів (додаються). 

12.3. Затвердити склад лекторської групи (додається). 

12.4. Затвердити списки слухачів для навчання на курсах підвищення 

кваліфікації тренерів та продовження ліцензій за програмою «С» - 

диплому ФФУ(додаються). 

12.5. Затвердити кошториси витрат на проведення даних курсів (додається). 

12.6. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи та 

забезпечити цільове використання коштів. 

12.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., виконавчого директора. 

 

13.Про забезпечення громадського порядку та безпеки при підготовці та 

проведенні футбольних матчів, які проводяться під егідою ВСГО «ОФФ». 
 Заслухавши інформацію старшого інспектора відділу превенції ГУНП у 

Вінницькій області Слободянюка А.А., 

ВИРІШИЛИ: 

13.1. Дотримуватись виконання Закону України від 08.07.2011 р № 3673-VI 

«Про особливості забезпечення  громадського порядку та громадської 

безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів». 

13.2. Керуватись Постановою Кабінету Міністрів  України від 25.04.2012 р 

№ 341 «Порядок організації робіт із забезпечення громадського порядку 

та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів». 

13.3. Виконувати регламентні норми обласних змагань. 

13.4. Надати затверджений календар І кола  Чемпіонату та Кубку Вінницької 

області серед аматорських команд сезону 2018 – 2019 рр до Управління 

превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з метою 

забезпечення безпеки проведення змагань. 

13.5. Попереджувати у письмовому вигляді керівникам команд-учасниць 

Чемпіонату та розіграшу Кубку Вінницької області місцеві органи поліції 

про проведення домашнього матчу за тиждень до початку.  

13.6. Покласти контроль за виконання рішення на Прозоровського М.П., 

виконавчого директора. 
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14. Про надання безповоротної допомоги ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст..смт. 

Сутиски. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, що, відповідно до рішення 

виконкому від 22.03.ц.р. № 07 було створено робочу групу, яка виїжджала та 

обстежила умови ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст..смт.Сутиски, Тиврівський р-н, з метою 

можливості відкриття спеціалізованих класів з футболу. За результатами  

виконаної роботи було підготовлено пакет документів та досягнуто домовленість із 

керівництвом області про подальші кроки щодо розвитку даної теми. Як результат, 

з 1 вересня поточного року у даному навчальному закладі відкриваються два 

спортивні класи із спеціалізацією «футбол». Для  повноцінного та спеціалізованого 

проведення навчально-тренувального процесу адміністрація закладу звернулась із 

проханням надати посильну матеріальну безповоротну допомогу. 

ВИРІШИЛИ: 

14.1. Інформацію прийняти до відома 

14.2. Доручити Гатаулліну І.Ф. – голові Вінницької ОФФ, 1 вересня взяти    

участь в урочистому відкритті спортивного класу у ЗОШ – Інтернаті І-

ІІІ ст. смт. Сутиски, Тиврівського р-ну. 

14.3.  Надати безповоротну матеріальну допомогу, а саме: 

- 20 футбольних м’ячів; 

- Спортивний інвентар. 

14.4.  Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи. 

14.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., виконавчого директора. 

 

15. Про нагородження лауреатів Чемпіонату Вінницької області серед 

аматорських команд за підсумками сезону 2017-2018 рр 

 Заслухавши Павленка І.М., спортивного директора, з інформацією щодо 

нагородження кращих, відповідно до п.13 ст14 Регламенту змагань сезону 2017-

2018рр 

ВИРІШИЛИ: 

нагородити грамотами та сувенірами наступних лауреатів у вищій та першій лігах 

відповідно: 

«Кращий футболіст» - Карабін Іван «Факел»; Білоконь Андрій «Горизонт»; 

«Кращий бомбардир» - Соума Амара «Світанок-Агросвіт»; Сусол Артем 

«Горизонт»; 

«Кращий тренер» - Коваль Юрій «ЕМС-Поділля»; Смульський Руслан 

«Володимир». 

 

 

16.  Різне. 

 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОФФ, що відповідно до листа №47 

від 09.08.2018 р. відділення НОК України у Вінницькій області необхідно 

делегувати до складу відділення НОК України у Вінницькій області представників 

від федерації та висунути кандидатуру на посаду голови відділення НОК України у 
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Вінницькій області та запропонував обрати делегатами Ханука С.С. та 

Прозоровського М.П. та рекомендувати Асамблеї обрати головою організації 

Хникіна Павла Вікторовича, як керівника й спортсмена, який гідно представляє 

інтереси Вінниччини на всеукраїнському рівні, 

 

ВИРІШИЛИ: 
16.1. Інформацію прийняти до відома. 

16.2. Делегувати до складу відділення НОК України у Вінницькій області 

Ханука Семена Сергійовича – першого заступника голови Вінницької 

ОФФ та Прозоровського Михайла Павловича – виконавчого директора. 

16.3. Рекомендувати Асамблеї для обрання на посаду голови відділення НОК 

України у Вінницькій області від Вінницької ОФФ Хникіна Павла 

Вікторовича, як керівника й спортсмена, який гідно представляє інтереси 

Вінниччини на всеукраїнському рівні. 

16.4. Оформити відповідні документи та направити до адміністрації 

відділення НОК у Вінницькій області у визначений термін. 

16.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Прозоровського 

М.П., виконавчого директора. 

 

 

 

Головуючий І.Ф. Гатауллін 

 

 

 

Секретар                                                                             І.М. Павленко 


