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|1останова !1 3'!зду |[рофсп|лки
прац1вник1в зв'язку }кра!ни
в1д 30.11.20|7 $р 6з-8

положшнн'{
про контрольно _ рев!з!йну копп1с!по

|{рофсп!лки црац!вник!в зв'язку )/кра!ни
_ 

''1. 3агальн! поло?|(ення

1{онтрольно-рев|з|йна ком|с|я [{рофсп1лки прац|вник1в зв'язку !кра|ни
виконуе сво] повнов?экення на основ! сдност| ц|лей, колективйост|,
демократ!|, гласност|, дотримання принцип|в соц|ально| справедливост| та
законност|, захисту економ|чних та профес|йних |нтерес1в член1в |{рофсп1лки
прац|вник|в зв'язку 9кра!ни.

1{онтрольно_рев|з|йна ком|с|я формуеться за принципом прямого
делегування на сщок повноважень обраного профсп|лкового органу.

1{онтрольно-рев|з|йна ком|с|я обираеться на той же .'.р1'д, що |

1_{ентральний ком|тет профсп|лки.
.{о складу 1{онтрольно-рев1з|йно!' ком|с!| обиратотьоя прац|вники, як|

матоть достатн1о практичну п|дготовку для проведення перев|рок ф|нансово-господарсько| д|яльност| профсп1лкових орган|в. [олова 1{онтрольно*
рев1з|йно! ком|с|| обираеться на 3'!зд| профсп|лки, його заступник _ на
зас1данн| ком|с]|. |{итання про пер9обрання голови або його заступника у
пер|од м|ж 3']здами вир|п:уеться на зас1данн1 ком|с||.

[{рофоргани, як1 делецв€}ли до !{онщольно-рев|з|йно| ком|с1| сво]х
нлен1в, проводять ]х зам|ну та в|дкликання у визначеному €татутом порядку.

1{онщольно-рев|з|йна ком|с|я п!дзв|тна 3'!зду, допов|д'. .'р' п|!сумки
ф|нансово-господарсько| д|яльност| профсп|лки. йри необх|дноЁт|, в Ёер|од
м|эк 3'}здами, |нформуе [{ленум про стан ф|нансово! роботи.

2. 3м!ст роботи (онтрольньрев1з!йно[ ком!с1[

!{онтрольно-рев|з1йна. ком|с|я зд|йснтое контроль за
господарсько}о д|яльн|стто |!рофсп!лки зг1дно |з €татутом
прац1вник1в зв'язку 9кра!ни, п1дтримус д|лов| .''.у"й, з
рев1з1йними ком|с |ями первинних профсп|лкових орган|!ац1й.

1{онтрольно-рев|з|йна ком|с|я :

ф|нансово-
|{рофсп|лки

- проводить рев|з|т та перев1рки ф|нансово-господарсько| д|яльност|
[{рофсп|лки прац1вник|в зв'язку 9кра!ни;

- зд|йснтое контроль за виконанн'{м профсп1лкового бтоджету,
ко1пторису 1щ, повното}о надход)кення в|драхувань в|д профорган!зац1й,

контрольно-



правильн|стто 1 доц|льн|стто витрачання котпт|в, станом бухгалтерського
обл|ку, ф|нансово| | статистично] зв|тност|;

- забезпечуе контроль за використанням асигнувань для виконання
програмних ц|лей та завдань' надання матер|ально| допомоги окремим
членам профсп|лки, прем!товання профсп|лкового активу, п|дготовки
профсп!лкових кадр|в, утримання 1штатних прац|вник|в, 3м1цненням

гро1пових та

ф|нансово| та

ф|нансово| та розрахунково] дисципл!ни, зберех<енням
матер|альних ц|нностей;

економ||'- перев1ряе дощимання режиму економ11, стан
ро3рахунково| дисципл|ни м}к профсп|лковими органами;

- контрол1ое стан_обл!ку член|в профсп!лки;
- анал|зуе порядок }лроход)кення

пропозиц|й член|в профсп|лки;
справ' стан розгляду лист1в, скарг 1

- надас методичну 1 практичну допомогу конщольно - рев1з1иним
ком!с|ям ком|тет|в профсп|лок' орган|зуе !х навчання.

3. 1]овнова)[(ен ня [{онтрольно_рев!з1й н о! ком !с!!

1{онтрольно-рев|з|йна ком|с|я мае право:
- перев|ряти ф|нансово-господарську д|яльн!сть

орган|зац|й галуз|;
профсп|лкових

- одер)кувати при проведенн| рев|з!й та перев|рок ориг|нали
бухгалтерських' ф|нансов их та |нтпих необх|дних документ|в;

- перев|ряти у матер!ально в|дпов|дальних ос|б фактинну наявн|сть
котпт|в | матер|альних ц|нностей, забезпечен|сть }х збере>кення;

- одержувати дов|дки щодо розрахунк|в з |!рофсп|лко}о, проводити
зустр|нн| перев|рки, пов'язан| з ф|нансовок) д!яльн|стто;

- з€|лучати до перев!рки квал|ф|кованих спец|ал|ст|в.
[{ропозиц|| 1{онщольно-рев!з|йно| ком!с|| щодо усунення виявлених

недол|к|в | порутшень е обов'язковими для профсп|лкового органу, який
зобов'язанийу м|сячний сщок розглянути матер|али та |нформувати ком|с|то.

4. 0бов'язки }(онтрольно_рев|з1йно[ ком!с1[

1{онщольно-рев|з!йна ком|с1я зобов' язана
- як|сно проводити рев|з!| | перев|рки;
- вносити пропозиц|| щодо удоскон€}пення ф|нансово| д|яльност|

профсп|лки;
- при виявленн| факт!в зловживань матер|али рев|з|| передавати

сл1дчим органам для прптягнення винних ос|б до в|дпов|дальност|.



5. 11орядок роботи | матер1альне забезпечення д!яльност!
!(онтрольно_рев1з1йно[ ком1с![

3ас|дання 1{онтрольно-рев!з|йно| ком|с|| проводяться в м|ру
необх|дност!, €ш1е не мен1ше' н|ж один раз на р|к.

3ас|дання ком|с|| вва)каеться повновая{ним' якщо в його робот! бере
участь б|льтше половини ]] член|в. Р|тшення вва}каеться прийнятим, якщо за
нього проголосув€ш1о б|льтше половини член|в ком|с||, що взяли участь у
зас|данн|.

9лени 1(оЁтрольно-рев|з|йно| ком]с!? беруть участь у зас1даннях
|{ленум|в з правом дорадчого голосу.

[олова ком|с!|, в рй1 необх|дност|, бере г{асть в зас1даннях [{резид1|
1$ профсп|лки.

Ёа пер|од проведенн'т рев1з|й та перев|рок члени |(онтрольно
рев|з|йно] ком|с|] тимчасово зв|льнятоться в1д виконання обов'язк|в за
основним м|сцем !х роботи.


