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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КРОВГОІКПД «ЮЗЕР» 

 

КОТРОЛЬНО – РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

 

ЗВІТ №03 

05.01.2010 року                                                                                                                      м. Євпаторія 

 

    Котрольно – ревізійною Комісією організації, згідно Статуту   організації  від 15 січня 2009 

року, та положення про Контрольно - Ревізійну Комісію організації затвердженої Протоколом №5 

Ради організації від 15.03.2009 року, була проведена перевірка організації за серпень місяць 2009 

року. 

  Підставою перевірки було запланована перевірка організації. 

 

  Згідно перевірки документів: 

 

Фінансові документи 

 

1. Платіжні доручення за підписом голови КРОВГОІКПД «ЮЗЕР», Андрієм Федосовим за 

вересень, жовтень, листопад та грудень. 

2. Банківські виписки за серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. 

3. Договори з підприємцями. 

4. Договори підряду з співробітниками. 

5. Відомостями про отримання заробітної платні за вересень, жовтень, листопад та грудень. 

6. Документами підтверджуючими про сплату податків за отримання заробітної платні за 

вересень, жовтень, листопад та грудень. 

 

Загальні документи 

 

1. Творчі звіти про діяльність організації за вересень, жовтень, листопад та грудень. 

 

 

Ретельно вивчивши вищевказані документи контрольно -  ревізійна комісія 

ВСТАНОВИЛА: 
 

КРОВГОІКПД «ЮЗЕР», під керівництвом голови організації Андрієм Федосовим, який є 

матеріально відповідальною особою згідно чинного Законодавства України зробив 

наступні дії: 

 

1. З 15 січня 2009 року по  серпня місяць 2009 року, фінансової діяльності організації не 

було, про що свідчить відсутність коштів на рахунках організації та касова книга 

організації.   
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     В серпні місяці отримав кошти від міжнародного фонду Тайдс та ДРФ на рахунок 

організації  №2600221903 у загальній сумі 9 480 (дев’ять тисяч чотириста вісімдесят) 

доларів США, що складає у національній валюті 74 418,00 (сімдесят чотири тисячі 

чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок, згідно курсу Національного Банку 

України. Вказані кошти були перераховані на проектну діяльність організації згідно 

проекту від  15.04.2009 року, який був затверджений міжнародними організаціями 

ДРФ та Тайдс, про що свідчить лист міжнародних організацій від 13.07.2009 року, 

«Моніторинг дотримання прав інвалідів та користувачів психіатричної допомоги в 

психіатричних закладах Криму та навчання медичного персоналу» RE: TRF09-01699. 

 

2. В вересні місяці була придбана офісна техніка а саме:  

 Ноутбук  фірми SAMSUNG модель R518 серійний номер № ZJSG93ES700175X 

 Диктофон фірми OLIMPUS модель VN – 5500PC серійний номер №200168426 

Вказана  техніка, була куплена згідно бюджету проекту  RE: TRF09-01699, про 

купівлю цієї техніки свідчить договір №10 від 01 вересня 2009 року підписаний між 

організацією та приватним підприємством Струм сервіс, місто Вінниця, також 

платіжне доручення на перерахунок  коштів у сумі 7 222,00 (сім тисяч двісті двадцять 

дві гривні) 00 копійок на рахунок приватного підприємства «Струмсервіс». 

    

3. Також в вересні було укладено договір  «Про надання поліграфічних послуг», між 

організацією та СПД ФО Фащіліна Л. А., місто Вінниця  від 02 вересня 2009 року. 

Згідно  цього договору СПД ФО Фащіліна зобов’язується надрукувати 600 (шістьсот) 

екземплярів результатів моніторингу за що організація сплатить їй  9 812,50 (дев’ять 

тисяч вісімсот дванадцять гривень п’ятдесят копійок). Про сплату вказаної суми 

свідчить платіжне рученя. 

 

4. Згідно договору оренди  приміщення №1від  01 вересня 2009 року Власенко К. О. 

надає в оренду двокімнатну квартиру за адресою місто Євпаторія, вулиця 

Конституції б. 5ф, квартира 26, загальною площею 50 кв. м. за що отримує  23 017,09 

(двадцять три тисячі сімнадцять гривень дев’ять копійок)  що складає  38,36  

(тридцять вісім гривень тридцять шість копійок)  за метр квадратний в місяць. 

 

5. Також в вересні 2009 року організація уклала 3 договори підряду з наступними 

особами: 

 

 Імереллі Руслан Едуардович, на посаду асистента проекту – заробітна платня 

в місяць 588,75 (п’ятсот вісімдесят вісім гривень сімдесят п’ять копійок),  в 

загальній сумі за чотири місяці складає 2 355,00 (дві тисячі триста п’ятдесят 

п’ять гривень 00 копійок), без урахування податків на зарплатню. 
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 Гуломшоєва Юлія Шодібековна, на посаду бухгалтер проекту без матеріальної 

відповідальності, в зв’язку з тим що право підпису в банківській установі 

належить Федосову Андрію  -  заробітна платня в місяць 588,75 (п’ятсот 

вісімдесят вісім гривень сімдесят п’ять копійок),  в загальній сумі за чотири 

місяці складає 2 355,00 (дві тисячі триста п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок), 

без урахування податків на зарплатню. 

 

 Морозов Віктор Юрійович, на посаду консультант ресурсного центру - 

заробітна платня в місяць 588,75 (п’ятсот вісімдесят вісім гривень сімдесят 

п’ять копійок),  в загальній сумі за чотири місяці складає 2 355,00 (дві тисячі 

триста п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок), без урахування податків на 

зарплатню. 

 

 Федосов Андрій Едуардович, на посаду координатор проекту, матеріально 

відповідальна особа - заробітна платня в місяць 1 177,50 (одна тисяча сто 

сімдесят сім гривень п’ятдесят копійок),  в загальній сумі за чотири місяці 

складає 4 710,00  (чотири тисячі сімсот десять гривень 00 копійок), без 

урахування податків на зарплатню. 

 

Вказані особи були прийняті в проект RE: TRF09-01699 згідно Наказу №30 від 01 

вересня 2009 року. В загальній сумі з урахуванням податків було виплачено 

заробітну платню з  вересня по грудень в сумі: 

 

 Вересень  2 853,75 (дві тисячі вісімсот п’ятдесят три гривні сімдесят п’ять 

копійок). 

 Жовтень  3 188,97 (три тисячі сто вісімдесят вісім гривень дев’яносто сім 

копійок). 

 Листопад 2 995,46 (дві тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень сорок шість 

копійок). 

 Грудень  3 010,40 (три тисячі десять гривень сорок копійок). 

В загальній кількості за чотири місяці організація виплатила заробітню платню 

разом з податками  у сумі 12 048,58 (дванадцять тисяч сорок вісім гривень п’ятдесят 

вісім копійок). 

 

 

6. В період з серпня 2009 року по грудень 2009 року включно, були затрати на сплату 

банківських послуг що в загальній сумі склало за п’ять місяців 753,91 (сімсот 

п’ятдесят три гривні дев’яносто одну копійку), про що свідчать банківські виписки. 

 

7. В період з вересня 2009 року по грудень 2009 року включно, були затрати на сплату 

послуг інтернет  що в загальній сумі склало за чотири місяці 621,00 (шістсот двадцять 
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одну гривню 00 копійок),  про що свідчать банківські виписки і квитанції сплати 

вказаних послуг. 

 

8. В період з вересня 2009 року по грудень 2009 року включно, були затрати на сплату 

послуг зв’язку  що в загальній сумі склало за чотири місяці 621,00 (шістсот двадцять 

одну гривню 00 копійок),  про що свідчать банківські виписки і квитанції сплати 

вказаних послуг. 

 

9. В період з вересня 2009 року по грудень 2009 року включно, були затрати на 

канцелярські товари  що в загальній сумі склало за чотири місяці  15 280,00 

(п'ятнадцять тисяч двісті вісімдесят гривень 00 копійок),  про що свідчать банківські 

виписки і квитанції сплати вказаних послуг. 

 

10. В загальному за 2009 рік  організація витратила кошти в сумі 57 805,90 (п’ятдесят сім 

тисяч вісімсот п’ять гривень дев’яносто копійок), згідно цьому станом на 31 грудня 

2009 року, на рахунку організації залишається  16 612,10 (шістнадцять тисяч шістсот 

дванадцять гривень десять копійок), що підтверджується банківською випискою 

балансу рахунку організації № 2600221903. 

 

11. Згідно творчій діяльності організації  в період з січень 2009 року по грудень 2009 року, 

були проведені наступні дії та заходи: 

 Презентація проекту  RE: TRF09-01699 

 Проведення тренінгу в Ялті на базі громадській організації «Разом», тренінг «Я маю 

право на права». 

 Проведення тренінгів в Євпаторії громадським організаціям та пересічним 

громадянам «Права людини на практиці».  

 Створення Ресурсного центру організації. 

 Друк нормативно правових актів які регламентують права інвалідів, для 

безкоштовного розповсюдження в Криму.  

 Створення робочої групи для розробки інструментарію моніторингу згідно проекту 

RE: TRF09-01699. 

 Проведення фокус - групи по розробці анкет для моніторингу. 

 

 

   В зв’язку з вищевказаним Котрольно – ревізійна комісія  дійшла до висновку: 

 

1. Фінансова діяльність організації за період з серпня 2009 року по грудень 2009 року 

включно  (абзац 1- 10) не суперечить Статуту організації та бюджету проекту RE: TRF09-

01699. На всі фінансові затрати організація має підтверджуючі документи та договори, 

згідно документацій по заробітні платні та сплачених податків в державних органах до 

організацій не має, про що свідчить відсутність листів з тих чи інших контролюючих 

органів.  
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2.  Творча діяльність організації,  (абзац 11) не суперечить Статуту організації та проекту 

RE: TRF09-01699. 

 

   В зв’язку з вищевказаним та керуючись  Статутом   організації  від 15 січня 2009 року, та 

положенням  про Контрольно - Ревізійну Комісію організації затвердженої Протоколом №5 

Ради організації від 15.03.2009 року,  котрольно – ревізійна комісії  не має зауважень та 

заперечень  стосовно фінансової та творчої діяльності організації за період 2009 року,  але є 

певні рекомендації (додаток №1), також в секретаря КРК Козакової І. О. є окрема думка, 

(додаток №2). Додаток є невід’ємною складовою звіту. 

 

 

 

 

 

Голова КРК                                                                            Гурьєва Тетяна Вікторівна 

 

Секретар КРК                                                                       Козакова Ірина Олександрівна 
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КРОВГОІКПД «ЮЗЕР» 

 

КОТРОЛЬНО – РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

    Згідно Статуту   організації  від 15 січня 2009 року, та положення про Контрольно 

- Ревізійну Комісію організації затвердженої Протоколом №5 Ради організації від 

15.03.2009 року, виношу свою окрему думку стосовно річної перевірки організації 

за період 2009 року Звіт №03 від 05.01.2010 року. 
 

   Для подальшої прозорості фінансової діяльності організації рекомендуємо 

керівному складу організації  по можливості заключати договори з усіма 

підприємцями з якими організація співпрацює.  Не має різниці матеріальні  чи інші 

ресурси, все одно на нашу думку, всі відношення організації з іншими юридичними 

або фізичними особами мають регламентуватись письмово, тим самим надасть 

організації переваги та уразі необхідності захист перед законом, згідно чинного 

Законодавства України.  

 

   Також організації необхідно взяти до уваги той факт що невідома особа 

представившись членом організації на нібито фірмовому бланку організації 

прийшла на прийом до приватного підприємця та просила матеріальну допомогу, 

тому вважаємо за необхідним розробити захист документації, а саме: 

 По можливості розробити та замовити фірмові голограми організації, так як бланк 

організації може надрукувати будь яка особа на комп’ютері. Розробка голограм 

зробить неможливим підробку документів організації тим самим захистить всю її 

документацію 

 
 

Голова КРК                                                                            Гурьєва Тетяна Вікторівна 

 

Секретар КРК                                                                       Козакова Ірина Олександрівна 

 

Член КРК                                                                               Сєлібджанов Абдулкєрім Сейтанановіч 
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КОТРОЛЬНО – РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

 

ОКРЕМА ДУМКА 

 

    Згідно Статуту   організації  від 15 січня 2009 року, та положення про Контрольно - Ревізійну 

Комісію організації затвердженої Протоколом №5 Ради організації від 15.03.2009 року, виношу 

свою окрему думку стосовно річної перевірки організації за період 2009 року Звіт №03 від 

05.01.2010 року. 

    

 

      Згідно річній перевірці фінансової та творчої діяльності організації за період 2009 року, я не 

згодна з іншими членами контрольно – ревізійної комісії по декількома пунктами звіту: 

 

1. Згідно абзацу  2, організація уклала договір з підприємством «Струм сервіс», та придбала 

наступну техніку: 

 Ноутбук  фірми SAMSUNG модель R518 серійний номер № ZJSG93ES700175X 

 Диктофон фірми OLIMPUS модель VN – 5500PC серійний номер №200168426 

Згідно абзацу  3, організація уклала договір з СПД ФО Фащіліна. 

 

Претензій стосовно оплати техніки та договору немає але є конкретне заперечення, а саме: 

Враховуючи той факт що в місті Євпаторія  знаходиться більше 20 фірм які займаються  

продажем техніки і приблизно 1000  фірм в Криму, керівництво організації укладає договір з 

підприємством з Вінниці, при цьому не проводиться тендер між фірмами. На моє запитання 

чому техніка закуповувалась через Вінницьке підприємство, керівник організації Андрій 

Федосов пояснив,  «що тендер не закладався як обов’язковою складовою на закупку техніки 

в рамках проекту, також обмежень по географічним місцезнаходженням підприємств 

міжнародні організації не встановлювали, тільки рекомендували щоб підприємства були на 

території України, таким чином я вважаю що порушення ми не допустили» . 

 

 

Секретар КРК                                                                       Козакова Ірина Олександрівна 

 

 

 

 

 


