
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу»  

 

РІШЕННЯ 

07.07.2020                                                                                                                   № 21         

 

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 07.07.2020р                                        

 

Відповіді надали 15 з 20 члени виконкому:  

Александренко В.В., Блінніков В.О.,  Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Гоцуляк М.І., 

Демченко 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., Ханук С.С. 

 

Відповіді не надали: 

Дзюба М.І,  Кузьмін В.В., Малярчук В.Г.,  Татусяк С.П., Чернявський С.В. 

 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними. 

 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 

 

1. Про проведення ІІ кола Чемпіонату області серед команд дівчат 2003-2004 р.н. 

та 2005-2006 р.н. сезону 2019-2020 рр. 

2. Про виділення коштів на придбання комплектів футбольної форми для збірних 

команд області. 

3. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 

ІІ. Розгляд питань Порядку денного. 

1. Про проведення ІІ кола Чемпіонату області серед команд дівчат 2003-

2004 р.н. та 2005-2006 р.н. сезону 2019-2020 рр. 

Розглянули:  

- рішення Виконавчого комітету УАФ від 02.07.2020 року № 13, Постанову 

МОЗ України від 26.05.2020 року №27 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення 

футбольних матчів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона 



 

 

вірусом SARS-CoV-2», лист Міністерства охорони здоров’я України № 26-

04/18117/2-20 від 01.07.2020 

ВИРІШИЛИ:  

1.1. Продовжити Чемпіонат Вінницької області серед команд дівчат 2003-

2004 р.н. сезону 2019 – 2020 рр за умов дотримання рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в умовах карантину, відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи запобігання 

занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та Національного плану 

протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних 

хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV; 

1.2. Затвердити календар ігор  ІІ кола Чемпіонату Вінницької області серед 

команд дівчат 2003-2004 р.н. сезону 2019 – 2020 рр – додається; 

1.3. Завершити Чемпіонат Вінницької області серед команд дівчат 2005-2006 

р.н. сезону 2019-2020 рр достроково; 

1.4. Провести нагородження Чемпіонат Вінницької області серед команд 

дівчат 2005-2006 р.н. сезону 2019-2020 рр, відповідно до Положення про 

змагання,  медалями, кубками і грамотами на підставі зіграних матчів 

(станом на 01.12.2020 року) у  терміни за погодженням ДЮСЗ: 

І місце – ВО ДЮСШ 

ІІ місце – ДЮСШ смт. Тиврів; 

ІІІ місце – «Сугатинка» Могилів-Подільський р-н 

1.5. Довести інформацію до всіх учасників змагань; 

1.6.  Призначити відповідальним за виконання рішення І. Павленка, 

спортивного директора. 

 

2. Про виділення коштів на придбання комплектів футбольної форми для 

збірних команд області. 

Розглянули: доповідну записку спортивного директора обласної асоціації 

футболу Павленка І.М. від 03.07.2020 року про необхідність придбання 

комплектів футбольної форми для збірних команд області – додається. 

ВИРІШИЛИ:  

2.1. Інформацію взяти до відома; 

2.2. Затвердити кошторис витрат на придбання футбольної форми для збірних 

команд області - додається; 

2.3. Оформити головному бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи та 

забезпечити цільове використання коштів; 

2.4. Призначити відповідальним за виконання рішення М.Прозоровського, 

виконавчого директора. 

 

3. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 



 

 

Розглянули: пропозицію уповноважити Павленка І.М., спортивного 

директора, на підписання даного протоколу. 

ВИРІШИЛИ:  

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

даного протоколу. 

          

 

          Уповноважений                                                  І. ПАВЛЕНКО 


