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                                                                            АКТ 

документальної ревізії фінансово-господарської діяльності громадської спілки 

“Всеукраїнська радіоаматорська ліга” за період 2016-2017 років 
 

 

від 09 грудня 2017 року                                                                                    м. Харків 
 

Ревізійна комісія громадської спілки “Всеукраїнська радіоаматорська ліга”, 

відповідно до повноважень та її діяльності зазначених у п. 6.6. Статуту ГС ВРЛ у складі: 

Голови комісії Василенка Сергія Вікторовича, члена комісії Жука Валерія Володимировича у 

присутності Президента ГС ВРЛ Зельдіна Ігоря Львовича та головного бухгалтера за ЦПД 

Фістік Наталії Володимирівни здійснила документальну планову ревізію фінансово-

господарської діяльності за період 2016-2017 років станом на 09 грудня 2017 року. 

Під час проведення документальної планової ревізії фінансово-господарської 

діяльності ГС ВРЛ Ревізійна комісія розглянула, вивчила, провела аналіз та перевірку 

наданих наступних документів, які відображають фінансово-господарчу діяльність ГС ВРЛ: 

1. Фінансовий план прибутків та витрат ГС ВРЛ на 2017 рік. 

2. Плану основних заходів ГС ВРЛ на 2017 рік. 

3. Облікові журнали бухгалтерського обліку ГС ВРЛ. 

4. Витяги з банку про банківські операції за розрахунковим рахунком ГС ВРЛ  

за звітний період. 

5. Рахунки на оплату, квитанції, чеки та інші первинні документи. 

6. Протоколи засідання Президії, координаційної Ради та Конференції ГС ВРЛ  

за звітний період. 

7. Договори та листи з питань фінансово-господарчої діяльності ГС ВРЛ. 

8. Звітні документи до фіскальних органів України. 

9. Акти про списання матеріальних цінностей та відповідні накази ГС ВРЛ. 

10. Інші документи з питань фінансово-господарчої діяльності ГС ВРЛ за звітній 

період. 
 

Ревізійна комісія встановила: 

1. Документація бухгалтерського обліку ведеться у відповідності з законодавством 

України для неприбуткового громадського об’єднання. Відхилень не встановлено. 

2. Звітність ГС ВРЛ перед податковою інспекцією надавалася у визначені терміни. 

Зауваження з боку податкової інспекції до ГС ВРЛ не надходили. 

3. Всі фінансові операції за звітній період в ГС ВРЛ проводилися за безготівковим  

розрахунком.  

4. Надходження членських внесків склало у сумі 96183,70 грн, які склали: 

4.1. Членські внески, що надійшли в 2017 році в сумі 60085,00 грн без урахування 

надходжень членських внесків за 2017 рік наприкінці 2016 року. 

4.2. Залишок членських внесків на грудень 2016 року склав 36068,70 грн. 

5. Видатки в ГС ВРЛ за звітний період склали 40405,74 грн, у тому числі: 

5.1. Членські внески від ГС ВРЛ в EURAO  -  5214,50  

5.2. Оплата за домен та хостинг офіційного сайту ГС ВРЛ - 1280,50 

5.3. Оплата абонентної скриньки (а/с 33) ГС ВРЛ – 648,00 

5.4. Банківське обслуговування -  1032,87 

5.5. Друк QSL-карток для активованих дипломних програм ГС ВРЛ та спеціальних 

позивних сигналів аматорських радіостанцій – 5064,99 

5.6. Поштові та канцелярські видатки - 204,00 

5.7. Канцелярські видатки - 898,00 

5.8. Придбання оргтехніки (принтеру) з подальшим обслуговуванням - 800,00 

5.9. Придбання кубків, виготовлення медалей та дипломів за проведеними 

спортивними заходами з радіоспорту - 3062,00 
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5.10. Надання бухгалтерських послуг відповідно до ці вільно-правових договорів з 

головним бухгалтером ГС ВРЛ - 17360,000 

5.11. Та інші витрати - 4840,88 

6. Залишок коштів на розрахунковому рахунку ГС ВРЛ 26001052215010 станом на 

09.12.2017 року склав 55777,96 грн. 
 

Ревізійна комісія підтверджує цільове використання коштів ГС ВРЛ на статутні мету, 

напрями та завдання відповідно до Статуту ГС ВРЛ. Нецільових витрат коштів ГС ВРЛ 

Ревізійною комісією не встановлено. 
 

Висновок Ревізійної комісії. 

Визнати ведення фінансово-господарчій діяльності громадської спілки 

“Всеукраїнська радіоаматорська ліга” за 2016-2017 роки як такою, що відповідає вимогам 

законодавства для неприбуткових громадських об’єднань та Статуту ГС ВРЛ. 
 

 

Голова Ревізійної комісії ГС ВРЛ                                                     С.В. Василенко 

 

 

Члени комісії:                                                                                        В.В. Жук 

 

 

 З Актом ознайомлений: 

матеріально відповідальна особа ГС ВРЛ 

Президент ГС ВРЛ                                                                                І.Л. Зельдін 

 
 

 

 


