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Положення про ревізійну комісію 

первинної профспілкової організації (ППО) ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

 

1. Ревізійна комісія ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця обирається на звітно-

виборній профспілковій конференції на строк повноважень виборних 

профорганів з числа членів профспілки, які мають досвід фінансово-

господарської та внутріспілкової діяльності, достатню практичну 

підготовку для проведення перевірок фінансово-господарчої діяльності, 

виконання кошторису профспілкової організації. 

Обирання голови і секретаря ревізійної комісії, розподіл обов’язків 

між членами комісії проводиться на її засіданні. Членами ревізійної 

комісії не можуть бути обрані члени і штатні працівники профкому та 

члени керівних органів. 

2. Основними напрямами діяльності ревізійної комісії ППО ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця є: 

2.1. Контроль за формуванням, збереженням, використанням 

коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової 

організації ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

2.2. Контроль за виконанням рішень профспілкових зборів 

(конференцій), станом профспілкового діловодства, оперативністю 

розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки. 

2.3. Перевірка повноти надходжень і достатність відрахувань від 

членських профспілкових внесків; перевірка грошових і матеріальних 

цінностей, профспілкового майна. 

2.4. Аналіз правильності і доцільності витрачання коштів; ведення 

бухгалтерського обліку, фінансової і статистичної звітності. 



3. Порядок і зміст роботи ревізійної комісії ППО ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця визначаються цим Положенням, яке затверджується на 

профспілковій конференції. 

4. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях 

профкому ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця з правом дорадчого голосу. При 

необхідності ревізійна комісія ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця може залучати 

до проведення ревізій та перевірок профактив, працівників профорганів, 

спеціалістів. 

5. Пропозиції ревізійної комісії є обов’язковими для виконання 

профспілковим органом, який ревізується. Вони в місячний термін 

розглядаються на засіданні профкому ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Про 

вжиті заходи і прийняті рішення керівництво профспілкового комітету 

зобов'язане повідомити комісію протягом 5 днів з дня прийняття рішення. 

6. Засідання ревізійної комісії ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на рік. Засідання 

вважаються повноважними, якщо в них бере участь більше половини її 

членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 

більше половини членів комісії. 

7. Щорічно на профспілкових конференціях  ППО ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця ревізійна комісія інформує членів профспілки про стан 

фінансово-господарської діяльності, використання коштів і матеріальних 

цінностей, результати ревізій та перевірок ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

8. Ревізійна комісія ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця працює на 

громадських засадах відповідно до затвердженого нею плану. Витрати 

пов’язані з її діяльністю проводяться за рахунок коштів профспілкового 

бюджету ППО ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

 

 

 

 

 

 

 

 


