
Додаток 1
до Протоколу № 1-19 від 20.01.2019р

Проект бюджету ГО ПРУ на 2019 р.

1. Базові дані на 2019 рік
ставка членського внеску на 2019 рік 
кількість членів ГО ЛРУ  
з них пільговики
кількість платників членських внесків 
кількість користувачів 051-бю ро не членів ГО ЛРУ 
розрахунковий курс євро/грн

2. Дохідна частина
сплата членських внесків
сплата добровільних внсеків користувачів 051-бю ро не членів 
ГОЛРУ

150
1442

142
1300

50
31,45

202500
195000

7500

3. Видаткова частина

№/№ Найменування видатків бюджет
1. Розділ : Видатки на членство в IARU 35000

1.1. Членські внески в IARU в 2019р. (1112 євро) 35000
2. Розділ: Видатки на штаб-квартиру ЛРУ 74875

2.1. мін. з/плата 1 особа 42000
2.2. нарахування на заробітну плату 1 особи 8,41% льготн. 3500

2.3. витрати на оренду приміщення ШК ЛРУ/оплата 
ком. платежів 7000

2.4.

поточні витрати, що включають в себе: реєстраційні 
платежі,обовязкові платежі в бюджет, юридичні, банковські 
послуги, відрядження, транспортні витрати, витрати на 
послуги стороніх організацій та інші господарські витрати

22375

3. Розділ: Видатки комітетів ЛРУ 55000
3.1. Комітет КВ 23000
3.2. Комітет УКВ 5000
3.3. Комітет ARDF 10000
3.4. Молодіжний комітет 15000
3.5. Колегія суддів 2000

4. Розділ: Видатки на діяльність QSL бюро 21700

4.1. компенсація на відправку QSL карток дитячих 
колективних радіостанцій

л

2000

4.2. оплата за абонентську скриньку №56 800
4.3. придбання витратних матеріалів 900
4.4. транспортні витрати на доставку пошти 12000
4.5. EM5HQ (друк та розсипка QSL за кордон) 6000

5. Розділ: Видатки на діяльність ВП 5800
5.1. ВП у Одеській області ( розсип. спец.-QSL за кордон) 600
5.2. ВП у Сумській області ( дипломи ЛРУ, кубок) 600



5.3. ВП у Рівненській області ( дипломи ЛРУ, кубок) 600
5.3. ВП у Чернігівській області ( дипломи ЛРУ, кубки) 4000

6. Резерв 5% ; 10125
Всього Укдаїків, грн: 202500

4. Додаткова інформація:
4.1 . Всі кошти, не використані відповідно до затвердженого бюджету 
2018 року до 31.12.2018р. направити в резерв.

4.2. Якщо до 01.04.2019р. дохідна частина буде менше 90% від 
прогнозованої, тоді в бюджет вносяться зміни та переглядаються статті 
витрат.

4.3. Якщо до 01.04.2019р. буде перевищення надходження коштів в 
дохідну частину від запланованої, то таке перевищення коштів 
зараховується в резерв.

4 .4 .  ДОЗВОЛИТИ Виконавчому комітету у разі необхідності змінювати 
величину витрат між статями витрат у межах видатків відповідних 
розділів бюджету.

4.5. У разі необхідності проведення додаткових витрат для здійснення 
Статутної діяльності, не включених в даний проект. Виконавчий комітет 
має право звернутись в Раду ГО ПРУ для прийняття рішення про 
внесення змін в бюджет на 2019р.

Голова Ради ГО ЛРУ 

20.01.2019р.

С.В.Майборода, иТбІІОУУ
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