ЗВІТ
РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
НОВОКАХОВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ ОДЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЗА 2015 – 2019р.р.
Ревізійна комісія провела три ревізії за 2015 – 2019рр., про що свідчать
складені «Акти ревізії фінансово-господарської діяльності, ведення
діловодства, робота з листами та скаргами в первинній профспілковій
організації НКПК ОНПУ».
Результати перевірки виявили, що профспілкове членство станом на
05 січня 2015 р. складало 102 членів профспілки зі 105 працюючих, станом на
20 січня 2020 р. налічується 95 працівників з 99 працюючих.
Одним із статутних обов'язків кожного члена профспілки є сплата
членських
профспілкових
внесків. Членські профспілкові внески
сплачувались за безготівковим розрахунком на основі поданої заяви
роботодавцю про утримання внесків.
Ревізійна комісія відзначає, що плани збору членських профспілкових
внесків виконані, вони сплачувалися у розмірі 1 % з усіх сум заробітку, вчасно
перераховувалися на рахунок профспілкового комітету та вищих за
підпорядкуванням профорганів, що формувало дохідну частину Кошторису,
кошти з якого перераховувалися у відсотковому
відношенні первинній
профспілковій організації
(80%) та Обласній профспілковій організації
працівників освіти і науки України (20%), і за звітний період відповідно
складають:
2015
Загальна сума
зібраних
профвнесків
Профспілковом
у комітету
НКПК
Обласній
профспілковій
організації

2016

2017

2018

2019

Разом

45587,61

57367,01 80885,01 84424,17 95997,77 362104,50

36470,51

49039,81 70572,23 67539,34 76798,17 298262,99

9117,10

8327,20

10312,78 16884,83 19199,60

63841,51

Ведення фінансового обліку та звітності здійснювалось бухгалтеромскарбником Розмарицею Оксаною Володимирівною.
Кошторис за доходами і видатками, а також виконання профспілкового
бюджету за попередній рік затверджувався на кожний рік профспілковими
зборами.
Ревізійною комісією перевірено кількість коштів, яка використана за
основними напрямками роботи звітного періоду за статтями:

№
з/п
1
2
3
4
5
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

5.7

Найменування
показників
Залишок коштів на 1
січня
Відрахування від
членських внесків
Інші доходи
Разом доходів
Витрати
Культурно-масова
робота
Матеріальна допомога
членам профспілки, у
т.ч.:
- допомога на лікування;
- допомога на
поховання;
- преміювання
Оздоровлення
Навчально-спортивна
робота
Адміністративногосподарські витрати
Відрядження
Організаційні та інші
витрати, у т.ч.:
- комісія за видаток
каси,
- погашення комісії за
обслуговування банком
Всього витрати
Залишок бюджетних
коштів на 31 грудня

2015

2016

2017

2018

2019

15912,77 17866,88 15295,69

34249,11

23198,58

36470,51 49039,81 70572,23

67539,34

76798,17

4430,00
52383,28 66906,69 90297,92

27938,00
95477,34

8716,00
85514,17

17700,00 29750,00 35452,75 20 548,70

63 883,67

13800,00 21350,00 16010,00 29 400,00

20 300,00

55 058,00
1500,00

912,50
539,5

1140,00

376,40

1 271,17

2083,70

511,00

1050,36

150,00
791,00

250,00

6 336,61

34516,40 51611,00 56048,81 106527,87 91 461,28
17866,88 15295,69 34249,11

23198,58

17 251,47

Ревізійна комісія відзначає, що під всі надходження та видатки по касі і
поточному рахунку є підтверджуючі документи. Всі види розрахунків з різними
організаціями і окремими особами також підтверджені документально.
Положення про ведення касових операцій дотримується. Кошти з каси
видаються на проведення заходів під звіт. Своєчасно перераховуються кошти в
обком профспілки, правильно й своєчасно складено й надано вищим за
підпорядкування профорганам статистичні звіти. Нарахування заробітної плати
працівникам профспілкових органів не здійснювалося.
Правильно ведеться й зберігаються профспілкова документація
(протоколи зборів і засідань виборних профорганів, плани роботи, вхідна й
вихідна кореспонденція, документи вищих за підпорядкуванням профорганів,
працівників, звітність). Протоколи зборів, засідань виборних профорганів,

фінансові звіти знаходяться в архіві коледжу; інша документація - у голови
профспілки.
На поточному рахунку первинної профспілкової організації Новокаховського
політехнічного коледжу на 01.01.2020р. знаходиться 17 251,47 грн. (залишок по
виписці банку відповідає бухгалтерським даним).
В цілому ревізійна комісія вважає роботу первинної профспілкової
організації задовільною.

Голова ревізійної комісії
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Л.В. Вольська

