
 

 

Громадська спілка «Вінницька обласна асоціація футболу»  

 

РІШЕННЯ 

28.05.2020                                                                                                                   № 20 

         

Засідання виконкому проведене із використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, відповідно до статутних вимог. Опитування проводилось 28.05.2020р  

                                       

Відповіді надали 17 з 21 члени виконкому:  

Александренко В.В., Блінніков В.О.,  Бочарьов Г.Г., Гатауллін І.Ф., Голубович 

А.М., Гоцуляк М.І., Демченко М.І., Дзюба М.І,  Куниця М.Ш., Татусяк С.П., 

Мамчур В.П.,  Нгаха Колінс, Павленко І.М., Подолян В.В., Прозоровський М.П., 

Сметанюк В.М., Ханук С.С. 

 

Відповіді не надали: 

Касанов П.П., Кузьмін В.В., Малярчук В.Г.,  Чернявський С.В. 

 

Рішення прийняті шляхом використання засобів зв’язку є правомочними. 

 

Одностайно було затверджено наступний Порядок денний: 

 

1. Про проведення весняної частини Чемпіонату та Кубку Вінницької області 

серед аматорських команд сезону 2019-2020 рр. 

2. Про проведення ІІ кола Чемпіонату області серед дитячо-юнацьких команд 

сезону 2019-2020 рр. 

3. Про виділення одноразової безповоротної матеріальної допомоги ветеранам 

футболу, які досягли поважного віку та за станом здоров’я під час проведення 

карантинних заходів, пов’язаних із коронавірусною інфекцією COVID-19. 

4. Про обрання делегата на VIII позачергову Конференцію ВСГО «ААФУ». 

5. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

 

ІІ. Розгляд питань Порядку денного. 

1. Про проведення весняної частини Чемпіонату та Кубку Вінницької 

області серед аматорських команд сезону 2019-2020 рр. 

 

 



 

 

Розглянули:  

- п.2.1. рішення Виконавчого комітету УАФ від 26.05.2020 року №07, а саме 

«дозволити регіональним асоціаціям футболу поновлювати змагання з 

футболу обласного, районного та міського рівня, в яких беруть участь не 

більше ніж 50 осіб ( за винятком змагань, у яких беруть участь особи віком до 

18 років), без глядачів, у регіонах, в яких здійснюється послаблення 

протиепідемічних заходів, за умови отримання відповідних погоджень 

(дозволів) від місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування 

та затвердження ними відповідних рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час організації та проведення таких змагань»,  

- пункт ІV Протоколу позачергового засідання  обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації Вінницької ОДА від 25 

травня 2020 року №33, а саме: «Підтримати пропозицію начальника 

управління фізичної кутуми та спорту облдержадміністрації Чернявського 

С.В. щодо можливості послаблення протиепідемічних заходів на території 

області в галузі «Фізична культура і спорт» та дозволити проведення: 

навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд 

України з олімпійських, не олімпійських, національних видів спорту та видів 

спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів 

командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів; проведення 

обласних спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 50 

осіб (спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів членів збірних 
команд області». 

ВИРІШИЛИ:  

1.1. Продовжити Чемпіонат та Кубок Вінницької області серед 

аматорських команд 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 весняної частини  Чемпіонату та Кубку 

Вінницької області серед аматорських команд сезону 2019 – 2020 рр - 

додається; 

1.3. Зобов’язати провести матч між командами вищої ліги «Моноліт» 

Козятин – «Томашпіль» №04 до 20.06.2020 року; 

1.4. Затвердити нові дні проведення кубкових матчів: ¼ - 08.06 – 29.06. 

2020 року, ½ - 15.07 – 29.07. 2020 року, фінал – 19.08.2020 року. 

1.5. Довести інформацію до всіх учасників змагань 

1.6. Призначити відповідальним за виконання рішення І. Павленка, 

спортивного директора. 

 



 

 

2. Про проведення ІІ кола Чемпіонату області серед дитячо-юнацьких 

команд сезону 2019-2020 рр 

Розглянули: рішення Виконавчого комітету УАФ від 26.05.2020 року, 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», протокол засідання ДЮФЛ України від 19.05.2020 року та 

рішення ДЮФЛ Вінницької області від 27.05.2020 року № 16. 

ВИРІШИЛИ:  

2.1. Завершити Чемпіонат Вінницької області серед дитячо-юнацьких 

команд сезону 2019-2020 рр достроково (станом на 18.03.2020 року); 

2.2. Провести нагородження переможців і призерів Чемпіонату Вінницької 

області серед дитячо-юнацьких сезону 2019-2020 рр медалями, кубками і 

грамотами на підставі зіграних матчів (станом на 18.03.2020 року) у  терміни 

за погодженням ДЮСЗ: 

ВИЩА ЛІГА ПЕРША ЛІГА 

2003-2004 

1. ВО ДЮСШ – 2 

2. Прем’єр-Нива 

3. ДЮСШ Жмеринка 

2003-2004 

1. ДЮСШ Могилів-Подільський – 

ДЮСШ-інтернат Тульчин  

2. ДЮСШ Тиврів – ДЮСШ 

Чернівці 

3. ДЮСШ Козятин – ДЮСШ 

Тульчин 

2005 

1. ВО ДЮСШ-1 

2. ДЮСШ «Авангард» Калинівка 

3. Прем’єр-Нива 

 

2005 – 2006 

1. ДЮСШ Хмільник – ДЮСШ 

Бершадь 

2. ДЮСШ Тиврів – ДЮСШ Ямпіль 

3. ДЮСШ Темп – ДЮСШ 

Крижопіль 

2006 

1. Прем’єр-Нива 

2. ВО ДЮСШ 

3. Прем’єр-Нива -2  

 

 

2007 

1. ВО ДЮСШ 

2. Прем’єр-Нива 

3. ВО ДЮСШ-2 

 

 



 

 

2.3. Затвердити додатковий кошторис витрат на проведення 

нагородження; 

2.4. Довести інформацію до всіх учасників даних змагань; 

Призначити відповідальним за виконання рішення М.Прозоровського, 

виконавчого директора. 

 

3. Про виділення одноразової безповоротної матеріальної допомоги 

ветеранам футболу, які досягли поважного віку та за станом здоров’я 

під час проведення карантинних заходів, пов’язаних із коронавірусною 

інфекцією COVID-19. 

Розглянули: рекомендації УАФ про долучення до проведення всеукраїнської 

акції, підтримуючи ветеранів футболу та протокол засідання комітету 

ветеранського футболу обласної асоціації від 21 травня ц.р. 

ВИРІШИЛИ:  

3.1. Продовжити брати участь у всеукраїнській акції за ініціативи 

УАФ щодо допомоги в боротьбі з поширенням коронавірусу, в частині 

допомоги ветеранам футболу; 

3.2. Затвердити список ветеранів футболу області, які досягли поважного 

віку та за станом здоров’я потребують безповоротної матеріальної допомоги – 

додається; 

3.3. Виділити одноразову безповоротну матеріальну допомогу у розмірі 

870 грн. на одну особу з урахуванням податків, виплата - 700грн 35коп; 

3.4. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк 

О.М. та забезпечити цільове використання коштів; 

3.5. Провести вручення допомоги ветеранам голові обласної асоціації 

футболу Гатаулліну І.Ф.; 

3.6. Надати фотоматеріали та описовий звіт до адміністрації УАФ; 

3.7. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого 

директора. 

 

4. Про обрання делегата на VIII позачергову Конференцію ВСГО 

«ААФУ». 

Розглянули: лист асоціації аматорського футболу України №15 від 18.05.2020 

року – додається, та пропозицію обрати делегатом від футбольної спільноти 

Вінниччини заступника голови ОАФ, члена виконавчого комітету Павленка І.М. з 

правом приймати рішення з усіх питань порядку денного. 

ВИРІШИЛИ:  

4.1. Обрати делегатом від Вінницької обласної асоціації футболу Павленка 

Ігоря Михайловича з правом приймати рішення з усіх питань порядку денного; 

https://uaf.ua/article/38996
https://uaf.ua/article/38996


 

 

4.2. Оформити необхідну документацію та надіслати до адміністрації 

ААФУ витяг з протоколу засідання виконкому та анкету, встановленого зразка. 

4.3. Призначити відповідальним Прозоровського М.П., виконавчого 

директора. 

 

5. Про уповноваження особи на підписання протоколу. 

Розглянули: пропозицію уповноважити Павленка І.М., спортивного 

директора, на підписання даного протоколу. 

ВИРІШИЛИ:  

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

даного протоколу. 

 

 

Виконавчий директор                                     М. ПРОЗОРОВСЬКИЙ 

          

 

          Уповноважений                                                  І. ПАВЛЕНКО 


