
Звіт про роботу Ревізійної комісії ГО ЛРУ за період 2016-2018 р.р._ ^

Ревізійна комісія у складі:

1. Турбель Юрія Юрійовича, UR5ZEL
2. Залізняка Олександра Анатолійовича, иХУІЛІ
3. Кобилко Андрія В’ячеславовича, UT4ZG

♦
«

була обрана рішенням позачергової конференції Громадської Організації 
«Ліга радіоаматорів України» 23 січня 2016р.

Перше засідання РК -  23.01.2016р.

Після закінчення Конференції на першому засіданні головою РК було 
обрано Турбеля Юрія Юрійовича, обговорено план діяльності РК на 2016 
рік. Основну увагу на засіданні було приділено перевірці створення §дицої 
бази членів ГО ЛРУ та сплаті членських внесків за 2016 рік, приведення 
діючого Статуту ГО ЛРУ у відповідність до закону про громадські організації.

( Протокол засідання РК № 1 від 23.01.2016р.)

Друге засідання РК -  20.02.2016р.
*  *

Друге засідання РК було присвячене прийняттю рішення про "проведення 
перевірки господарсько-фінансової діяльності ГО ЛРУ за 2015 рік з 22 
лютого по 22 березня 2016 року та затверджено план перевірки.

( Протокол засідання РК № 2 від 20.02.2016р.)

Після проведення перевірки РК було складено Акт №1 перевірки 
господарсько-фінансової діяльності ГО ЛРУ від 25.03.2016р., який було 
оприлюднено на офіційному сайті ГО ЛРУ. В заключній частині Акту РК було 
надано рекомендації Виконавчому комітету щодо питань, які необхідно 
вирішити в найближчий час.

Після перевірки сплати членських внесків за 2016 рік було складено Акт №2 
по сплаті членських внесків від 15.04.2016р. з реєстрами членів ГО ЛРУ в 
розрізі областей. Реєстр членів ГО ЛРУ на 2016 рік був опублікований на 
офіційному сайті.

Третє засідання РК -  29.11.2016р.

На третьому засідання РК в 2016 році було розглянуто наступні питання:
- про розбіжність відображення всіх діючих відокремлених підрозділів ГО 
ЛРУ у різних реєстрах ( реєстрі громадських організацій та реєстрі 
ЄДРПОУ), що могло привести до втрати статусу всеукраїнської громадської 
організації;

- про закриття відокремлених підрозділів" у яких немає жодного члена ГО 
ЛРУ;



- про необхідність внесення всіх діючих відокремлених підрозділів до 
реєстру ЄДРПОУ.
По завершенню засідання РК було підготовлено лист до Виконавчого 
комітету в якому було повідомлено про необхідність , усунення 
невідповідності у державних реєстрах відомостей про відокремлені 
підрозділи ГО ЛРУ та рекомендувати розглянути це питання на 
найближчому засіданні Ради ГО ЛРУ.

( Протокол засідання РК № З від 29.11.2016р.)

В 2017 році РК провела перевірку сплати членських внесків за 2017 рік. По 
результатам перевірки було складено Акт №1 по сплаті членських внесків 
від 15.04.2017р. з реєстрами членів ГО ЛРУ в розрізі областей. Реєстр 
членів ГО ЛРУ на 2017 рік був опублікований на офіційному сайті.

Перевірку фінансово-господарської діяльності ГО ЛРУ за 2016 рік РК не 
проводила.

В 2018 році при підготовці до конференції засіданням членів РК було 
прийнято рішення про проведення перевірки господарсько-фінансової 
діяльності за 2017 рік та 9 місяців 2018 року з 15 по 19 жовтня 2017ргта 
сплати членських внесків на 2017 та 2018 рік.

/І

( Протокол засідання РК № 1 від 10.10.2018р.)

Перевіркою встановлено:

- зареєстровано новий Статут ГО ЛРУ, який приведений до відповідності 
діючому законодавству;

- всі відокремлені підрозділи зареєстровані в реєстрі ЄДРПОУ та вилучені 
не діючі;

- третій рік підряд ведеться офіційний реєстр членів ГО ЛРУ;

- прийняті нормативні документи.Ліги публікуються на офіційному сайті;

- встановлено відповідність між надходженням членських внесків на 
поточний рахунок ГО ЛРУ та сформованими реєстром членів ГО.ЛРУ;

- правомірністю витрачання коштів відповідно до прийнятого Радою ГО ЛРУ 
проекту бюджету на 2018 рік.

По закінченню перевірки складено Акт №1 від 19.10.2018р. в заключній 
частині якого рекомендується прийняти Положення про Виконавчий комітет 
та комітети, більше звернути уваги на впорядкування документації 
Виконавчого комітету.

(Копія Акту № 1 від 19.10.2018р. додається до звіту).

Голова Ревізійної комісії Ю.Ю.Турбель, UR5ZEL


