Акт
перевірки фінансово-господарської діяльності профкому
первинної профспілкової організації ЧНУ ім. Б. Хмельницького
за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.
Робота профкому ведеться згідно річного плану, який був затверджений на
засіданні профкому 06.02.2017 (протокол № 23). Також на цьому засіданні був
затверджений кошторис на 2017 рік.
Протягом 2017 року з бухгалтерії ЧНУ, профкому та коштів, зібраних по
відомостям зі студентів, до профкому надійшло 937209,00 грн. у тому числі
благодійних (спонсорських) внесків – 10700,00 грн.
Обкому профспілки працівників освіти і науки було перераховано за 2017 рік
218967,00 грн.
З обкому профспілки за 2017 на розрахунковий рахунок профкому надійшло
71590,82 грн., в тому числі 3600,00 грн. безповоротна допомога на оздоровлення
працівників, 34700,00 грн. для поїздки ансамблю «Черкащанка» до Прибалтики,
5320,82 грн. – премії учасникам «Міс ЧНУ», 14370,00 грн. – на проведення заходів по
вшануванню пам’яті О.М. Захаренко, 13600,00 грн. – премії, грошові допомоги.
За 2017 рік витрати становлять 1004261,00 грн. Основні витрати за 2017 рік:
1. Грошова виплата – 169853 грн. ( 376 співробітників та 74 студента)
2. Культурно-масова та спортивна робота – 198488,00 грн.
3. На статутну діяльність профкому: проведення заходів відповідно до
плану роботи, господарчі витрати, утримання апарату профкому,
комп’ютерної техніки, мобільного зв’язку, відрядження, оплата
банківських послуг, навчання профактиву – 333867,00 грн.
4. Оздоровлення працівників – 35632,00 грн. (30 осіб) та їх дітей – 47453,00
грн. (79 )
Ліміт каси згідно з Постановою профкому від 06.02.2017 протокол № 23
встановлено в розмірі 536 грн. 29 коп., який дотримувався протягом року. Залишок
коштів в касі на 01.01.18 р. становить 97,07 грн. на рахунку профкому 12821,26 грн.
Витрати на заходи, що проводяться профкомом здійснюються згідно кошторису
та оформлені відповідно нормативних документів.
Згідно з фінансовим звітом про виконання кошторису профспілкового бюджету
за 2017 р. заплановані надходження недоотримані в повному обсязі у зв’язку з
виплатами оздоровчих НПП у розмірі 80%, відпусток без збереження заробітної плати
(8 днів протягом року), звільнення працівників, які були членами профспілки. Щодо
до видатків, то витрачено коштів на 95тис. 707 грн. більше, ніж планувалося.
Кошторис на 2018 рік складений з урахуванням усіх чинних норм оплати праці,
грошових виплат (матеріальна допомога, оздоровлення, заохочення) та актуальних
витрат на проведення культурно-масових та спортивних заходів, господарські потреб.
Ревізійна комісія провела фінансову перевірку використання профбюджету і
встановила, що всі кошти були витрачені відповідно до затвердженого кошторису.
Голова комісії
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