
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ» 
                                               

                                                   Рішення № 28                           
12 березня 2021 року                                                                                          м.Вінниця 

 

1. Про затвердження списків арбітрів та спостерігачів арбітражу на 

обслуговування змагань, які проводяться під егідою Вінницької ОАФ у 

2021 році. 

Заслухавши Александренка В.В., голову комітету арбітрів, з інформацією 

щодо необхідності затвердження кандидатур арбітрів та спостерігачів арбітражу 

на обслуговування обласних змагань у 2021 році, 

ВИРІШИЛИ: 

1.1. Затвердити запропоновані списки арбітрів та спостерігачів арбітражу для 

обслуговування змагань під егідою Вінницької ОАФ у 2021 році - 

додаються. 

 

2. Про затвердження проекту календаря весняної частини Чемпіонату та 

Кубку Вінницької області серед аматорських команд сезону 2020/2021рр. 

Заслухавши інформацію Павленка І.М., директора спортивного, 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Затвердити результати жеребкування розіграшу Кубку Вінницької області – 

додаються; 

2.2. Затвердити календар весняної частини  Чемпіонату Вінницької області 

серед аматорських команд сезону 2020/2021 рр. – додається; 

2.3. Довести інформацію до всіх учасників змагань; 

2.4. Провести заявкову кампанію у відповідні строки; 

2.5. Вносити регулярно результати матчів у ЄБД УАФ; 

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

 

3. Про затвердження проекту календаря весняної частини Чемпіонату 

області серед дитячо-юнацьких команд сезону 2020/2021 рр. 
Заслухавши інформацію Павленка І.М., директора спортивного, 

ВИРІШИЛИ: 

3.1. Затвердити календар весняної частини  Чемпіонату області серед дитячо-

юнацьких команд сезону 2020/2021 рр - додається. 

3.2. Довести інформацію до всіх учасників даних змагань. 

3.3. Вносити регулярно результати матчів у ЄБД УАФ. 

3.4. Призначити відповідальними Коваленка В.В., менеджера з розвитку дитячо-

юнацького футболу та Сидорука О.М., оператора ІКМ. 

 

4. Про затвердження дати, місця та кошторисів витрат на проведення фіналу 

розіграшу Кубку Вінницької області з футболу та фінальної частини 

Чемпіонату з футболу серед дитячо-юнацьких команд Вінницької області 

сезону 2020/2021 рр. 

Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., голови Вінницької ОАФ,  
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ВИРІШИЛИ: 

4.1. Провести фінал розіграшу Кубку Вінницької області з футболу сезону 

2020/2021 рр  02 червня ц.р. за умов виконання карантинних вимог. 

4.2. Проінформувати команди-фіналісти, після їх визначення, про дату, час та 

місце проведення; 

4.3. Провести фінальну частину Чемпіонату області з футболу серед дитячо-

юнацьких команд сезону 20201/2021 рр. 19 червня ц.р. на стадіонах 

м.Вінниці за умов виконання карантинних вимог; 

4.4. Затвердити запропоновані кошториси витрат на проведення заходів; 

4.5. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити 

цільове використання коштів;  

4.6. Призначити відповідальним за організацію та проведення фіналу розіграшу 

Кубку та проведення фінальної частини Чемпіонату області з футболу серед 

дитячо-юнацьких команд Павленка І.М., директора спортивного; 

4.7. Покласти контроль за виконанням рішення на голову обласної асоціації 

футболу Гатаулліна І.Ф.  

 

5. Про забезпечення громадського порядку та безпеки при підготовці та 

проведенні футбольних матчів, які проводяться під егідою Вінницької 

ОАФ. 
 Заслухавши інформацію Немирівського О.М., начальника відділу охорони 

публічного порядку УПД ГУНП у Вінницькій області, капітан поліції, 

ВИРІШИЛИ: 

5.1. 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». 

5.2. Керуватись Постановою Кабінету Міністрів  України від 25.04.2012 р № 341 

«Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського 

порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів». 

5.3. Виконувати регламентні норми обласних змагань. 

5.4. Виконувати законодавчі акти щодо дотримання карантинних вимог під час 

проведення спортивних заходів 

5.5. Надати затверджений календар весняної частини  Чемпіонату та Кубку 

Вінницької області серед аматорських команд сезону 2020/2021 рр до 

Управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області, з метою 

забезпечення безпеки проведення змагань. 

5.6. Попереджувати керівникам команд-учасниць Чемпіонату та розіграшу 

Кубку Вінницької області у письмовому вигляді місцеві органи поліції про 

проведення домашнього матчу за тиждень до початку.  

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

 

6. Про формування збірних команд області для участі у всеукраїнських 

змаганнях 2021 року та затвердження кошторисів витрат на проведення 

НТЗ та участь у змаганнях. 
Заслухавши інформацію Павленка І.М., директора спортивного,  

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Призначити тренерами: 
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- Наровицький Ю.П., Дуднік О.В., Марчук Г.Г., Чурікова Н., 

Єременко Г.Г. -  збірних команд дівчат; 

- Іжаковський В.В., Павленко І.М. - збірних команд ветеранів; 

- Базалицький В.А.,  Бесараб О.М., Квятковський О.К. Рижковий В.І. - 

збірних команд юнаків; 

6.2. Затвердити списки членів збірних команд для участі у всеукраїнських 

змаганнях 2021 року – додаються 

6.3. Подати списки членів збірних команд до управління спорту та рухової 

активності Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА на 

погодження; 

6.4. Затвердити кошториси витрат на проведення НТЗ та участь у змаганнях 

2021 року. 

6.5. Оформити відповідні документи бухгалтеру Гуменюк О.М. та забезпечити 

цільове використання коштів. 

6.6. Провести навчально-тренувальні збори для збірних команд області та 

прийняти участь у змаганнях 2021 року, за наявності коштів за умов 

виконання карантинних вимог. 

6.7. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., директора 

спортивного. 

 

7. Про затвердження регламентів змагань на квітень-липень 2021 року. 

Заслухавши інформацію Павленка І.М., директора спортивного, про 

необхідність затвердження положень про проведення змагань на квітень-липень 

2021 року, відповідно до ст..27 Статуту, 

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Затвердити положення про проведення змагань на квітень-липень 2021 року 

- додаються. 

7.2. Оформити відповідні документи для погодження в управління спорту та 

рухової активності Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА; 

7.3. Провести заплановані спортивні заходи у відповідний термін за умов 

виконання карантинних вимог; 

7.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., директора 

спортивного. 

 

8. Про затвердження термінів проведення, навчальних програм, 

кошторисів витрат, списків лекторської групи та слухачів для навчання 

на курсах підвищення кваліфікації тренерів за програмою «С» – диплому 

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

необхідність проведення курсів з квітня по вересень ц.р. Програма проведення 

курсів, склад лекторської групи та список слухачів, кошторис додаються до 

протоколу. 

ВИРІШИЛИ: 

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

диплому УАФ з квітня по вересень ц.р.  

8.2. Затвердити навчальні програми проведення курсів (додаються). 
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8.3. Затвердити склад лекторської групи (додається). 

8.4. Затвердити списки слухачів для навчання на курсах підвищення 

кваліфікації тренерів за програмою «С» - диплому УАФ (додаються). 

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

8.6. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи та забезпечити 

цільове використання коштів. 

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

директора спортивного 

 

9. Про затвердження  термінів та місця проведення соціального проекту 

«Відкриті уроки футболу» у Вінницькій області. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про 

проведення соціального проекту Української асоціації футболу фестивалів 

чемпіонів «Відкриті уроки футболу» у Вінницькій області, відповідно до листа 

УАФ від 18.02.2021 року № 211,  

ВИРІШИЛИ: 
9.1. Провести соціальний проект у Липовецькій міській територіальній громаді в 

квітні-травні ц.р. за умов дотримання карантинних вимог; 

9.2. Відрядити представників у кількості 2 чоловік, а саме місцевого 

організатора – Ревацького І.В. та координатора соціального проекту 

Сидорука О.М. 09-11 квітня ц.р. до м. Запоріжжя для участі у навчальному 

семінарі. 

9.3. Підготувати Сидоруку О.М., оператору ІКМ, необхідну документацію та 

подати вчасно звіт до УАФ; 

9.4. Оформити необхідну документацію головному бухгалтеру Гуменюк О.М. 

9.5. Призначити відповідальним за виконання рішення Сидорука О.М., куратора 

проведення проекту у Вінницькій області.  

 

10. Обрання делегатів від Вінницької області на черговий Конгрес УАФ. 

 Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією про 

необхідність обрання делегатів від Вінницької обласної асоціації футболу на 

черговий Конгрес Української асоціації футболу, відповідно до листа УАФ від 

22.02.2021 року № 226, 

ВИРІШИЛИ: 
10.1. Обрати делегацію від Вінницької обласної асоціації футболу у складі: 

- Гатаулліна Ірека Фархатовича; 

- Подоляна Василя Васильовича; 

- Пеліна Дмитра Миколайовича 

10.2. Оформити необхідну документацію та надіслати до адміністрації УАФ 

витяг з протоколу засідання виконкому та анкети, встановленого зразка. 

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

 

11. Про придбання методичної літератури для тренерів дитячо-юнацьких 

закладів області. 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з пропозицією 

придбати та передати в безоплатне користування методичну літературу дитячо-

юнацьким закладам Вінницької області; 
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ВИРІШИЛИ: 

11.1. Придбати 100 екземплярів методичного посібника «Організаційно - 

методичні аспекти розробки навчальних програм підготовки футболістів 

дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих дитячо - юнацьких 

школах олімпійського резерву» автора В.М. Костюкевича на суму 10000 

(Десять тисяч) грн.  

11.2. Передати в безоплатне користування методичну літературу дитячо-

юнацьким закладам Вінницької області; 

11.3. Оформити бухгалтеру Гуменюк О.М. відповідні документи для придбання 

та передачі методичної літератури. 

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

директора спортивного. 

 

 

12. Про ситуацію, яка склалась із внесенням даних футболістів до Єдиної 

бази даних Української асоціації футболу. 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією, 

ВИРІШИЛИ: 
12.1. Інформацію прийняти до відома; 

12.2. Звернутись до Департаменту гуманітарної політики Вінницької ОДА з 

листом-проханням про приведення футбольних (футзальних) змагань 

Єдиного календаря спортивно-масових заходів Вінницької області до 

відповідної підписаної угоди між облспортуправлінням та обласною 

асоціацією футболу. 

12.3. Звернутись до КДК УАФ з проханням дати правову оцінку діям 

Вінницької обласної асоціації міні-футболу (футзалу) щодо внесення 

даних футболістів до Єдиної бази даних УАФ.  

12.4. Призначити відповідальним за виконання рішення Павленка І.М., директора 

спортивного. 

12.5. Покласти контроль за виконанням рішення на голову обласної асоціації 

футболу Гатаулліна І.Ф.  

 

 

13. Різне.  

13.1. Про ситуацію у СФК «НИВА» Вінниця. 

Заслухавши Свіріду О.М., спортивного директор СФК «Нива» Вінниця, з 

інформацією про зміну керівництва та тренерського складу клубу й про 

перспективи й завдання клубу, 

ВИРІШИЛИ: 

13.1.1. Інформацію прийняти до відома. 

 

13.2. Про створення Комісії обласної асоціації футболу з питань 

реорганізації районних та міських федерацій футболу. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф., голову Вінницької ОАФ, з інформацією 

ВИРІШИЛИ: 

13.2.1. Інформацію прийняти до відома; 
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13.2.2. Створити Комісію з питань реорганізації районних та міських 

федерацій футболу з п’яти чоловік: 

Голова Комісії – Гатауллін І.Ф., 

Члени – Сметанюк В.М., Слободянюк М.В./, Мельник О.В., Єрохіна А.О. 

13.2.3. Розробити Алгоритм (план дій) заходів щодо впорядкування Статутів 

футбольних громадських об’єднань області у зв’язку із змінами 

адміністративно-територіальним устроєм України. 

13.2.4. Розробити пакет відповідних документів. 

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

директора спортивного. 

13.2.6. Покласти контроль за виконанням рішення на голову обласної 

асоціації футболу Гатаулліна І.Ф.  

 

  

 

 

Головуючий                             І.ГАТАУЛЛІН 

 

 

 

               Секретар                                                              І.ПАВЛЕНКО                                                   


