
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу» 

 

РІШЕННЯ 

16.10.2020 № 24 

 

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 16.10.2020р 

 

Відповіді надали 13 з 19 членів виконкому: 

Александренко В.В., Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Гоцуляк М.І., Касанов П.П., 

Куниця М.Ш., 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, Демченко М.І., Кузьмін В.В., Малярчук В.Г., 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, норм представництва та проекту 

порядку денного Конференції ГС «Вінницька ОАФ». Затвердження кошторису 

витрат на проведення даного заходу. 

2. Про затвердження бюджету ГС «Вінницька ОАФ» на 2021 рік. 

3. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 

 ІІ. Розгляд питань Порядку денного. 
 

1. Затвердження дати та місця проведення, норм представництва та проекту 

порядку денного Конференції ГС «Вінницька ОАФ». Затвердження 

кошторису витрат на проведення даного заходу. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 
пропозицію голови Вінницької ОАФ Гатаулліна І.Ф., яка відповідає Статутним 

нормам, провести Конференцію ГС «Вінницька обласна федерація футболу» 18 

грудня ц.р. у конференц-залі готелю «Поділля», з 12-00 до 14-00, затвердити 

проекту порядку денного Конференції ГС «Вінницька ОАФ», а також проект 

кошторису витрат на проведення заходу.   

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

 



 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Провести Конференцію ГС «Вінницька обласна федерація футболу» 18 

грудня ц.р. у конференц-залі готелю «Поділля», з 12-00 до 14-00; 

1.2. Затвердити проект порядку денного Конференції ГС «Вінницька обласна 

асоціація футболу» - додається; 

1.3. Затвердити кошторис витрат на проведення даного заходу - додається; 

1.4. Довести інформацію до членів обласної асоціації футболу щодо 

представництва на Конференції від кожного постійного члена – 2 (два) 

делегати, від кожного асоційованого члена – 1 (один) делегат (ст.. 19 п. 4 

Статуту) та надання відповідної інформації до адміністрації ОАФ; 

1.5. Підготувати й оформити необхідні документи для організації та 

проведення заходу; 

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

відповідно до ст.19 Статуту; 

1.7. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого 

директора; 

1.8. Довести інформацію до всіх учасників змагань 

 
2. Про затвердження бюджету ГС «Вінницька ОАФ» на 2021 рік 

 

РОЗГЛЯНУЛИ:  

проект бюджету ГС «Вінницька обласна асоціація футболу»  

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити бюджет ГС «Вінницька ОАФ» на 2021 рік - додається на 

одній сторінці. 

 

 

3.  Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

РОЗГЛЯНУЛИ: 

пропозицію уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на 

підписання даного протоколу. 

Голосували: «ЗА» - ОДНОСТАЙНО 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Уповноважити Павленка І.М., спортивного директора, на підписання 

даного протоколу та необхідних витягів. 

 

 

 

 
Уповноважений І. ПАВЛЕНКО 


