
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ» 
                                               

                                                   Рішення № 30                           
08 червня 2021 року                                                                                          м.Вінниця 

 

1. Про заходи святкування 30-річчя УАФ. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про проведення низки урочистостей з 

приводу ювілею від дня створення Української асоціації футболу. Головуючий 

запропонував на виконання рішення Виконавчого комітету УАФ від 03.06.2021 

року (протокол №9) надати Адміністрації УАФ пропозиції стосовно відзначення 

або нагородження осіб, які зробили значний внесок у розвиток футболу 

Вінницької області, 

ВИРІШИЛИ: 
1.1. Інформацію прийняти до відома; 

1.2. Розробити план заходів щодо святкування 30-річного ювілею УАФ у 

Вінницькій області; 

1.3. Прийняти участь у заходах, організованих УАФ; 

1.4. Доручити адміністрації, враховуючи пропозиції від членів виконкому, 

підготувати список осіб та відповідний пакет документів на претендентів на 

відзначення/нагородження УАФ; 

1.5. Надати до 30.06 ц.р. Адміністрації УАФ відповідних пакет документів із 

пропозицією стосовно відзначення/нагородження наступних осіб, які 

зробили значний внесок у розвиток футболу Вінниччини; 

1.6. Розробити нагороди Вінницької ОАФ та список осіб, які зробили внесок у 

розвиток Вінницького футболу для затвердження на засіданні наступного 

виконкому; 

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

спортивного. 

1.8. Покласти контроль за виконанням рішення на голову обласної асоціації 

футболу Гатаулліна І.Ф.  

 

2. Про пріоритетні напрямки розвитку футболу. 

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією про те, що на нещодавньому засіданні 

Виконавчого комітету УАФ, який відбувся у м.Дніпро 03.06. 2021 року велику 

увагу було приділено розробці програм розвитку футболу у регіонах та 

відповідної загальнодержавної програми. Головуючий зазначив, що рішенням 

звітної Конференції Вінницької ОАФ від 23.04.2021 року п.1.4.   було вирішено 

«Розробити до вересня ц.р. та винести на розгляд органів місцевої влади до 

листопада ц.р. Програму розвитку футболу на Вінниччині на 2022-2027 роки». 

Враховуючи зазначене, І. Гатауллін запропонував створити Робочу групу з 

напрацювання програми розвитку футболу у Вінницькій області та підготовки 

пропозицій для загальнодержавної програми розвитку футболу. 

ВИРІШИЛИ: 
2.1. Інформацію прийняти до відома; 
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2.2. Створити Робочу групу з 6 чол.. з розробки Програми 

розвитку футболу у Вінницький області та підготовки пропозицій для 

загальнодержавної програми розвитку футболу. 

2.3. Затвердити склад Робочої групи: Гатауллін І.Ф., Павленко І.М., Татусяк 

С.П., Демченко М.І., Подолян В.В., Гоцуляк М.І. 

2.4. Розробити Програму розвитку футболу у Вінницький області з 

урахування пропозицій від постійних та асоційованих членів 

Вінницької ОАФ та подати для розгляду виконавчого комітету. 

2.5. Надати до Адміністрації УАФ пропозиції для загальнодержавної 

програми розвитку футболу у термін 01 вересня ц.р.. 

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

директора спортивного. 

2.7. Покласти контроль за виконанням рішення на голову обласної асоціації 

футболу Гатаулліна І.Ф.  

 

3. Про договір щодо юрисдикції футбольних спорів. 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з пропозицією на виконання рішення 

Виконавчого комітету УАФ від 03.06.2021 року (протокол №9) погодити 

укладання Арбітражної угоди між УАФ та Громадською спілкою «Вінницька 

обласна асоціація футболу» з метою визначення виключної компетенції органів 

здійснення футбольного правосуддя стосовно спорів між суб’єктами футболу. 

ВИРІШИЛИ: 
3.1. Погодити укладання Арбітражної угоди між УАФ та Громадською 

спілкою «Вінницька обласна асоціація футболу».  

3.2. Уповноважити Гатаулліна Ірека Фархатовича на її підписання.. 

3.3. Покласти контроль за виконанням рішення на голову обласної асоціації 

футболу Гатаулліна І.Ф.  

 

4. Про оцінку роботи УАФ за період з 16.06.2017.  

Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією щодо проведеної роботи Українською 

асоціацією футболу від дати проведення попереднього виборного Конгресу та 

запропонував надати оцінку роботі УАФ за період з 16.06.2017, у зв’язку із 

скликанням Виконавчим комітетом УАФ (протокол № 9 від 03.06.2021 року) 

звітно-виборного XXV Конгресу УАФ. 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Інформацію прийняти до відома; 

4.2. Визнати роботу УАФ за період з 16.06.2017 задовільною.  

 

5. Про висунення кандидата на посаду Президента УАФ. 

 Заслухавши Гатаулліна І.Ф., який повідомив, що Виконавчий комітет УАФ 

03 червня 2021 року (протокол №9) прийняв рішення про скликання звітно-

виборного XXV Конгресу УАФ та його проведення 07 березня 2022 року у місті 

Дніпрі. 

У відповідності до ч.1 ст. 23 Статуту УАФ кожен постійний член УАФ 

може висунути лише одного кандидата на посаду Президента УАФ. Рішення про 

висування кандидата на посаду Президента УАФ є безвідкличним. Висування 
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кандидата на посаду Президента УАФ розпочинається з моменту скликання 

відповідного звітно-виборного Конгресу УАФ. 

Таким чином, головуючий запропонував висунути від Вінницької ОАФ 

кандидатом на посаду Президента УАФ Павелка А.В. 

ВИРІШИЛИ: 

5.1. Інформацію прийняти до відома; 

5.2. Висунути від Вінницької ОАФ кандидатом на посаду Президента УАФ 

Павелка Андрія Васильовича, діючого Президента УАФ. 

 

6. Про висунення делегатів на звітно-виборний XXV Конгрес УАФ. 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з пропозицією висунути делегатами від 

Вінницької ОАФ для участі у звітно-виборному XXV Конгресі УАФ, який 

відбудеться 07 березня 2022 року у м. Дніпрі, 

ВИРІШИЛИ: 

6.1. Висунути делегатами від Вінницької обласної асоціації футболу для 

участі у звітно-виборному XXV Конгресі УАФ, який відбудеться 07 

березня 2022 року у м. Дніпрі, наступних осіб: 

- ГАТАУЛЛІНА Ірека Фархатовича; 

- ПОДОЛЯНА Василя Васильовича; 

- ПЕЛІНА Дмитра Миколайовича. 

6.2. Оформити відповідний пакет документів на надати Адміністрації 

УАФ. 

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

директора спортивного. 

 

7. Про роботу комісії обласної асоціації футболу з питань реорганізації 

районних та міських федерацій футболу. 

Заслухавши інформацію Гатаулліна І.Ф., який нагадав, що 23 квітня відбулась 

звітна Конференція організації .У питанні №4 «Про членів Вінницької ОАФ в 

світлі адміністративно-територіального устрою України та децентралізації» 

відбулось бурхливе обговорення та прийнято наступне рішення: 

4.4. Надати всім членам Вінницької ОАФ до адміністрації свої пропозиції 

щодо бачення шляхів реорганізації структур футбольного 

господарства області в світлі адміністративно-територіального устрою 

країни; 

4.5. Створити робочу групу у складі: Гатаулліна І.Ф., Павленка І.М., 

Татусяка С.П., Ревацького І.В. та Саюка Б.О. для доопрацювання 

питань реорганізації структур футбольного господарства відповідно 

до адміністративно-територіального устрою Вінницької області та 

законодавчої бази України, з урахуванням наданих пропозицій від 

членів Вінницької ОАФ; 

4.6. Скликати засідання виконавчого комітету протягом місяця з метою 

затвердження проекту Алгоритму (плану дій) заходів щодо 

впорядкування статутів футбольних громадських об’єднань області. 

 

Виступаючий повідомив, що до адміністрації обласної асоціації футболу 

надійшло 6 пропозицій від постійних членів організації, а саме від: 
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- ГС «Вінницька міська федерація футболу»,  

- ГС «Вінницька обласна асоціація міні-футболу(футзалу)»,  

- ГО «Ямпільська районна федерація футболу Вінницької області»,  

- Мурованокуриловецької СГО «Районна федерація футболу», 

-  ГО «Липовецька СГО «Районна федерація футболу»,  

- ГО «Федерація футболу Теплицького району». 

Головуючий зазначив, що протягом лютого-червня ц.р. відбулось чотири 

зустрічі з футбольним активом області - Могилів-Подільського (до дати 

проведення Конференції), Жмеринського, Вінницького та Хмільницького 

районів. 

ВИРІШИЛИ: 

7.1. Прийняти інформацію до відома; 

7.2. Продовжити роботу по проведенню зустрічей з футбольними осередками 

області щодо впорядкування документації до 30 червня 2021 року. 

7.3. Провести наступний виконком у першій декаді липня та призначити дату 

позачергової Конференції Вінницької ОАФ. 

7.4. Затвердити Алгоритм дій щодо впорядкування Статутів футбольних 

громадських об’єднань області у зв’язку із змінами адміністративно-

територіального устрою України на наступному виконкомі. 

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

директора спортивного. 

 

8. Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 12.03.2021 року 

№ 28 п.12.3 «Звернутись до КДК УАФ з проханням дати правову оцінку 

діям Вінницької обласної асоціації футзалу (міні-футболу) щодо внесення 

даних футболістів до Єдиної бази даних УАФ» 
Заслухавши Гатаулліна І.Ф. з інформацією хід виконання рішення 

виконавчого комітету від 12.03.2021 року № 28 п.12.3 «Звернутись до КДК УАФ з 

проханням дати правову оцінку діям Вінницької обласної асоціації футзалу (міні-

футболу) щодо внесення даних футболістів до Єдиної бази даних УАФ». 

Головуючий зазначив, що були зроблені наступні кроки: 

- Подано заяву на КДК УАФ (Ухвала КДК УАФ щодо відкриття провадження 

– додається) 

- Відправлено запит на Генерального секретаря УАФ Запісоцького Ю.Г. щодо 

безпідставної реєстрації футболістів у Єдиній базі даних – (відповідь УАФ 

від 05.04.ц.р. додається) 

- Відправлено запит до керівництва УАФ щодо оцінки діяльності Вінницької 

обласної асоціації футзалу (міні-футболу) – (відповідь додається) 

- Надіслано запит голові асоційованого члена ГС «Вінницька обласна 

асоціація футзалу (міні-футболу)» про надання публічної інформації 

(Відповідь додається) 

ВИРІШИЛИ: 

8.1. Інформацію прийняти до відома. 

 

Головуючий                             І. ГАТАУЛЛІН 

 

               Секретар                                                              І.ПАВЛЕНКО                                                 


