
 

Голова ревізійної комісії – МАРЧУК О. Т. 

ПОЛОЖЕННЯ 

про ревізійну комісію  

первинної профспілкової організації  

ЗЗСО І – ІІІ ст. № 4 

                                       Жмеринської міської ОТГ 

Ревізійна комісія первинної організації профспілки здійснює контроль за фінансовою 

діяльністю профкому. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1 Ревізійна комісія обирається на звітно – виборних профспілкових зборах з членів 

профспілки, які мають досвід проведення перевірок. 

Ревізійна комісія обирається на термін повноважень профкому. 

Повноваження ревізійної комісії визначаються цим положенням та Статутом 

Профспілки працівників освіти і науки України. 

Ревізійна комісія на своєму засіданні обирає голову відкритим голосуванням. 

2. ЗМІСТ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ. 

2.1 Ревізійна комісія проводить перевірки діяльності профспілкового комітету. 

2.2 Ревізійна комісія: 

--здійснює контроль за виконанням кошторису; 

--оцінює правильність та доцільність використання коштів; 

--аналізує роботу з заявами та скаргами членів профспілки; 

--перевіряє стан ведення профспілкового господарства. 

2.3 Здійснює контроль за виконанням постанов зборів та засідань профкому, що 

відносяться до питань 2.2. 

2.4 За потреби інформує членів профспілки про використання кошторису 

профспілкової о – ції. на профспілкових зборах. 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

3.1 Ревізійна комісія має право: 

--перевіряти наявність коштів; 

--отримувати від вищих за підпорядкуванням профорганів дані про надходження 

коштів та їх використання у відповідності до кошторису первинної о – ції.; 

--вимагати від профкому пояснень у випадку виявлення порушень. 

3.2 Пропозиції ревізійної комісії є обов’язковими до виконання. 



4. ОБОВЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ 

4.1 Ревізійна комісія зобов’язана: 

--якісно проводити перевірки; 

--вчасно розробляти пропозиції по усуненню виявлених недоліків; 

4.2 Члени ревізійної комісії несуть відповідальність і звітують перед профспілковими 

зборами. 

5. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ 

5.1 Засідання комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік; 

5.2 Комісія працює за планом. За необхідності проводяться позапланові  перевірки. 

5.3 Голова комісії може брати участь в засіданнях профкому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

з реалізації повноважень контрольно – ревізійних комісій 

Профспілкових організацій 

1. Загальні положення 

Стаття 12 Закону України «Про професійні спілки, їхні права і гарантії діяльності» 

визначає незалежність профспілок. Відповідно до цієї статті профспілки незалежні у своїй 

діяльності від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців, їхніх 

об’єднань, політичних партій та інших суспільних об’єднань, вони їм непідзвітні й не 

підконтрольні. Більше того, законом забороняється втручання органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність профспілок, тому що це 

може викликати обмеження в правах профспілок або перешкодити здійсненню їх 

Статутної діяльності. Незалежність профспілок від органів державної влади 

підтверджується в статті 16 Закону, у якій йдеться про те, що профспілкова організація 

отримує право юридичної особи з моменту затвердження Статуту через свої виборні 

органи й проходить державну реєстрацію. 

Підтвердженням незалежності й самостійності профспілок є стаття 34 Закону. 

Відповідно до цієї статті фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об’єднань 

органами державної влади та органами самоврядування е здійснюється. 

Але Закон визначає незалежність профспілок лише від зовнішнього оточення, а усередині 

профспілкові відносин регламентуються Статутом, Положення про первинну 

профспілкову організацію, інструктивними й нормативними документами. Цими 

документами встановлюються взаємини між членами профспілки і органами управління 

профспілковою організацією, їх взаємні права й обов’язки. 

Контроль за коштами профспілок здійснюють контрольно – ревізійні комісії, вибрані 

відповідно до їх Статутів. 

Члени профспілки мають право на контроль і отримання інформації про роботу первинної 

профспілкової організації, профспілкових органів і профспілок у цілому. Реалізується це 

право через діяльність Контрольно – ревізійної комісії профспілкової організації. 

Діяльність Контрольно – ревізійної комісії регламентується Положенням про контрольно 

– ревізійну комісію й Статут Профспілки. 

У Положенні визначений порядок обрання Контрольно – ревізійної комісії,  її голови, 

заступника, зміст роботи, права й обов’язки членів комісії.  

У відповідності до ст. 96 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України 

Контрольно – ревізійні комісії обираються на профспілкових зборах, з’їзді одночасно з 

профспілковим комітетом на той же термін і тим же порядком, що й профспілковий орган.  

Кількісний склад визначає збори, виходячи з обсягу роботи. 

Голова Контрольно – ревізійної комісій скликає засідання комісії для затвердження 

планів роботи, розподілу обов’язків між членами комісії, розгляду підсумків ревізії, 

перевірок та інших питань. 

 



Права ревізійної комісії. 

1. Члени ревізійної комісії можуть бути присутніми на засіданнях профспілкових 

органів із правом дорадчого голосу. 

2. Контрольно – ревізійна комісія має право: 

--отримувати від профспілкових органів при проведенні ревізії та перевірок оригінали 

бухгалтерських, фінансових та інших потрібних документів; 

--перевіряти фактичну наявність коштів і матеріальних цінностей у матеріально – 

відповідальних осіб; 

--отримувати пояснення й довідки від посадових осіб щодо виявлених фактів 

фінансово – господарських  порушень; 

3. Контрольно- ревізійна комісія може залучати до проведення ревізій й перевірок 

профспілкових активістів, працівників апарату відповідного профспілкового органу, а 

в необхідних випадках – фахівців. 

4. Пропозиції та зауваження контрольно- ревізійної комісії є для профспілкового 

органу, що ревізується обов’язковими й розглядаються , як правило, у місячний строк. 

Про вжиті заходи профспілковий орган інформує контрольно – ревізійну комісію. 

 

Обов’язками контрольно – ревізійної комісії є: 

1. Регулярно та якісно, не рідше 1 разу на рік, проводити ревізії й перевірки. 

Розробляти та вносити до органу, що ревізується, пропозиції щодо усунення 

розкритих порушень і контролювати хід їх виконання. 

2. При виявленні фактів розтрат, розкрадань, недостач коштів і матеріальних 

цінностей вимагати від профорганів вживання заходів щодо відшкодування 

заподіяних збитків й притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до 

законодавства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План роботи ревізійної комісії: 

Контрольно – ревізійна комісія працює за затвердженим нею планом ревізій та перевірок. 

У необхідних випадках допускається проведення позапланових ревізій. Ревізії 

проводяться також перед звітно – виборними зборами. У цьому випадку звіт ревізійної 

комісій заслуховується на зборах. 

План роботи даної комісії повинен охоплювати всі питання, по яких здійснюється 

контроль. При його складанні враховуються найбільш уразливі місця у веденні фінансово- 

господарської діяльності профспілкової організації, що часто зустрічаються, а також 

порушення й недоліки, виявлені в ході попередніх ревізій. Періодичність перевірок 

установлюється відповідно до Положення про контрольно- ревізійну комісію, а також 

виходячи з доцільності. З метою підвищення оперативності контролю та щоб не заважати 

роботі профкомів строки ревізій варто встановлювати стислі. 

План роботи контрольно – ревізійної комісії розробляється й затверджується нею відразу 

після обрання на одному із засідань.  

Ділянки роботи розподіляються між членами ревізійної комісії і установлюються залежно 

від рівня їх практичної підготовки. 

 

Основні напрямки перевірки контрольно- ревізійною комісією: 

 При проведенні ревізій Контрольно- ревізійна комісія повинна керуватися Статутом 

Профспілки працівників освіти і науки України, методичними матеріалами, розробленими 

ЦК Профспілки, у яких докладно викладені питання ведення фінансової й організаційної 

роботи, діловодства в профспілковій організації, посилання на законодавчі і нормативні 

акти, постанови, інструкції й інші нормативні акти діяльності Профспілки. 

Перевірка контрольно – ревізійної комісією здійснюється за такими основними 

напрямами: 

1. Комісія перевіряє виконання профспілкового бюджету, а саме: 

--повноту й своєчасність надходження членських внесків; 

--надходження від освітянських установ (відповідно до Закону про Профспілки) не 

менше 0,3% на культурно – масову роботу; 

--надходження безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, 

пасивних доходів; 

--надходження коштів з інших джерел; 

--виконання кошторисів, затверджених профспілковими зборами, конференцією; 

--доцільності видатків на: здійснення виплат (матеріальних допомог, заохочень 

профактиву), проведення культурно – масових, спортивно – оздоровчих заходів, 

придбання матеріальних цінностей, формування профспілкових фондів і витрата 

коштів з них; 

--використання коштів на виплату заробітної плати штатних працівників апарату 

профспілкового органу; 



--стан збереження коштів і матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, 

правильність їх використання; 

--правильність ведення касових операцій, ведення бух. обліку, затвердження 

фінансових звітів, наявність відповідних рішень за всіма видами видатків. 

2. Ревізійна комісія перевіряє також: 

--достовірність статистичної звітності; 

--виконання постанов профспілкового органу з питань, що перевіряється; 

--порядок роботи з листами, заявами, скаргами членів профспілки; 

--виконання критичних зауважень і пропозицій, висловлених на зборах; 

--правильність ведення діловодства в профспілковій організації, дотримання порядку 

прийому до профспілки й обліку її членів в профспілковій організації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні рекомендації з проведення ревізії й складання 

акту ревізії, перевірки. 

Перевірка починається з аналізу тексту колективного договору, у якому обов’язково 

повинні бути відображені наступні моменти: 

--обов’язок бухгалтерії установи вчасно перераховувати профспілкові членські внески, 

утримані із заробітної плати працівника – члена профспілки при наявності заяви 

працівника на здійснення цих дій (ст. 42 Закону про Профспілки), обовязок бухгалтерії 

роботодавця зберігати ці заяви увесь час, поки член профспілки працює на даному п – 

стві.; 

--обов’язок роботодавця перераховувати членські профспілкові внески на 

розрахунковий рахунок профспілкової о – ції. в день проведення відрахувань на 

заробітну плату. Наявність договору на перерахування членських внесків або запису в 

колективному договорі  з приводу даного питання.  

 

ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ПРОФСПІЛКОВОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ. 

1. Виконання дохідної частини кошторису: 

Основною частиною доходів є вступні й щомісячні членські внески, які 

встановлюються в розмірі 1% від місячного заробітку. 

Вчителі, що знаходяться у декретній відпустці сплачують членські внески у розмірі 

0,5% неоподаткованого мінімуму. 

Потрібно визначити повноту збору членських внесків, установити, чи зі всіх видів 

заробітку і чи всі члени профспілки сплачують внески, відобразити затверджений 

рішенням виборного профспілкового органу розмір відрахувань від членських 

профспілкових внесків, що залишаються в розпорядженні первинної профспілкової о – 

ції. Для цього потрібно зробити  наступне: 

--зробити вибіркову перевірку в бухгалтерії роботодавці повноти утримання і 

правильності обчислення членських профспілкових внесків, своєчасності їх 

перерахування на рахунок профспілки; 

--перевірити наявність письмових заяв про безготівкову сплату членських внесків і 

звірити їх з к – стю. членів профспілки.  

 

План членських профспілкових внесків на 20____рік у сумі ________ грн. 

Фактично надійшло членських профспілкових внесків на суму _______грн. 

Повнота сплати членських профспілкових внесків склала _______%. 

(Відношення фактичної суми членських профспілкових внесків, що надійшли до 

профспілкової о – ції. за певний період до фактичного фонду заробітної плати членів 

профспілки за цей же період). 



Виконання видаткової частини кошторису: 

Члени КР перевіряють доцільність використання коштів профспілкової о – ції., 

визначають , на скільки відсотків виконана видаткова частина кошторису, а також питому 

вагу окремих видів видатків у членських профспілкових внесках (матеріальна допомога, 

преміювання профактиву, дотації тощо). 

Відповідність витрат профспілкових коштів затвердженому кошторису перевіряється на 

підставі первинних документів, що підтверджують здійснені витрати. При перевірці 

видаткової статті кошторису: «Оплата праці з нарахуванням» перевіряють наявність 

затвердженого штатного розпису з посадовими окладами штатних профспілкових 

працівників, виписок з рішень профспілкового комітету про преміювання працівників, 

правильність нарахування й дотримання строків сплати податку з ДФО, страхових внесків 

у соціальні позабюджетні фонди (Фонд оплати праці не повинене перевищувати 30% 

загального валу членських профспілкових внесків).  

При перевірці статей кошторису «Виплати» стосовно преміювання незвільненого 

профспілкового активу перевіряється наявність виписок з рішень профспілкового 

комітету про преміювання, при перевірці виплат на надання їм матеріальної допомоги 

потрібно перевірити наявність заяв членів профспілки і з проханням про надання їм 

матеріальної допомоги із зазначенням обставин, що спонукали звернутися із 

проханням; виписок з рішень профспілкового комітету про надання такої допомоги. 

При наданні матеріальної допомоги члену профспілки або працівникові профспілкової о – 

ції. на смерть близьких родичів або близьким родичам на смерть члена профспілки 

потрібно до заяви докласти копію свідоцтва про смерть. Рекомендується при 

перевірках правильності оформлення тиках виплат звертати увагу на строк виплати 

матеріальної допомоги з моменту отримання коштів у банку, Він не повинен 

перевищувати 3 – х днів. Також потрібно памятати, що при видачі матеріальної допомоги 

за дорученням рядовим членам профспілки й незвільненим профспілковим активістам, що 

не перебувають у трудових відносинах із профспілковою о – цією. таке доручення 

повинно бути нотаріально завіреним. 

При перевірці статті кошторису «Культурно- масова робота» потрібно перевіряти 

наявність плану проведення культурно -0 масових заходів, звіряти витрати на проведення 

кожного заходу з таким планом. 

Якщо профспілкова о – ція. займається видачею путівок у дитячий оздоровчий табір, КР 

потрібно перевірити правильність оформлення цієї операції. Насамперед, потрібно 

переконатися, що в колективному договорі є пункт, у якому говориться, що профспілкова 

о - ція. займається організацією оздоровчого відпочинку дітей у таборі, що належить п – 

ству.  

При перевірці правильності оформлення матеріальних цінностей, що придбані для потреб 

профспілкової о – ції., потрібно з вернути увагу, як ведеться аналітичний облік 

матеріальних цінностей. 

 

 

 

 



ПЕРЕВІРКА ВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ, 

ДІЛОВОДСТВА. 

Члену КР  при проведенні ревізії чи перевірці потрібно звернути увагу на стан 

розгляду листів та скарг, які надійшли на адресу профспілкової о – ції., своєчасність 

відповідей на них, а також відобразити в акті про наявність журналів реєстрації вхідної 

та вихідної кореспонденції, перевірити наявність протоколів профспілкового комітету, 

профспілкових зборів чи конференцій і планів роботи комісій, створених при 

профкомі.  

Діловодство в профкомі ведеться окремо від діловодства о – цій. Відповідальність за 

організацію та ведення діловодства покладено на голову профкому. 

 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕВІЗІЙ ТА ПЕРЕВІРОК 

 

Підсумки ревізій оформляються відповідним актом, за результатами перевірок 

готуються довідки. 

У всіх матеріалах, що складаються за підсумками роботи ревізійної комісії, 

перераховуються виявлені порушення законодавства, інструкції; і яка особа 

безпосередньо винна у допущених порушеннях. У випадку завдання збитків 

визначають їх розмір, установлюють, хто й у якій мірі буде матеріально відповідати за 

це. 

Викладати факти й давати їм оцінку в акті потрібно коротко, з посиланням на 

документи. Не слід обмежуватися лише фіксуванням недоліків, потрібно розкрити 

причину порушень. 

По закінченні роботи КР матеріали перевірки обговорюються відповідальними 

особами профспілкової о – ції., які ревізують, після чого підписуються членами КР, що 

брали участь у ревізії й розпорядниками кредитів. Якщо є певні розбіжності думок 

щодо встановлених фактів, то вони оформлюються протоколом. 

Акт ревізії складається у 3 – ох екземплярах: (для профспілкової о – ції., яку ревізують, 

КР, вищого органу). 

Профспілковий орган за участю КР  повинен у місячний термін розглянути матеріали 

ревізій, вжити заходів щодо усунення недоліків з урахуванням рекомендацій комісії. 

КР контролює роботу щодо усунення недоліків. 


