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Затверджено 

Рішенням прийнятим на Загальних зборах 

Громадської організації  «Український клуб морських свинок» 

Протокол № 6 від 

«23» листопада 2018 р. 

 

 

Президент УКМС __________ 

                                                                                                   / Мирний В.Г. / 
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 Про ревізійну комісію  

ГО «Український клуб морських свинок»  
 

Преамбула  

Положення про Ревізійну комісію ГО «Український клуб морських свинок»  

(надалі Положення) розроблено на підставі Статуту ГО «Український клуб 

морських свинок». 

 

1. Загальні положення  

1.1. У ГО «Український клуб морських свинок»  

 (надалі по тексту УКМС) однією з постійних комісій є Ревізійна комісія. 

1.2. Ревізійна комісія УКМС (надалі Комісія) – є контрольно-ревізійним 

органом УКМС. 

1.3. Робота Комісії здійснюється на громадських засадах та матеріально не 

заохочується. 

1.4. Комісія обирається на Загальних зборах та діє відповідно до пунктів 6.11, 

6.11.1. – 6.11.7 діючого статуту УКМС.  

1.5. Члени комісії не мають входити до складу Правління Клубу або інших 

Комісій.  

1.6. Члени комісій УКМС затверджуються Керівництвом УКМС строком на 5 

(п'ять) роки за поданням кандидатів, обраних на загальних зборах УКМС.  

1.7. Голова Комісії здійснює загальне керівництво Комісією, представляє 

Комісію у відносинах зі всіма Членами клубу, іншими комісіями та 

Правлінням УКМС, підписує документи Комісії, звітує про діяльність 

Комісії. 

Голова Комісії призначається Президентом УКМС та може бути достроково 

відсторонений від займаної посади. 

1.8. У своїй практичній діяльності Комісія керується чинним законодавством 

України, статутом УКМС, положеннями УКМС та цим Положенням. 

1.9. Комісія підконтрольна і підзвітна з’їзду УКМС на Загальних зборах та 

Правлінню. 

Звіт Комісії затверджується на Загальних зборах. 
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2. Основні завдання Комісії 

- контроль за виконанням Статуту та Положень всіма членами Клубу;  

- контроль за дотриманням інструкцій з питань племінної діяльності 

розплідників; 

- контроль за видачею документації (метриками та родоводами); 

- контроль за племінної діяльності розплідників УКМС; 

- контроль за проведенням Клубних заходів;  

-  роз’яснення членам Клубу їх прав та обов’язків;  

- допомога членам Клубу у вирішенні неправомірних дій, здійснених щодо 

них іншими членами Клубу, іншими комісіями або Правлінням; 

-  ведення звітності; 

-  представлення інтересів Комісії та Клуба в цілому.  

2.2. Комісія, крім виконання завдань, визначених пунктом 2.1 цього  

2.3. Рішення комісії затверджуються Президентом УКМС. 

 

3. Повноваження Комісії 

Комісія компетентна: 

- самостійно визначати тематичну спрямованість засідання Комісії; 

- брати до розгляду будь-які питання, які стосуються компетенції Комісії; 

-  розглядати заяви щодо племінної діяльності розплідників УКМС, членів 

УКМС, поведінки членів УКМС; 

- викликати на свої засідання осіб, які безпосередньо відповідають за 

неправомірні дії щодо заявника, вимагати пояснення та давати їм обов’язкові 

до виконання  вказівки щодо усунення  недоліків і порушень; 

- виносити попередження та догани, щодо порушень окремими членами 

УКМС з обов’язковим затвердженням рішення Президентом УКМС; 

- застосовувати і знімати санкції щодо порушень окремими членами УКМС з 

обов’язковим затвердженням рішення Президентом УКМС;  

-  вносити пропозиції щодо змін до «Положення про ревізійну комісію 

УКМС»;  

- вирішувати інші питання, що стосуються компетенції Комісії та 

направленні на виконання завдань Комісії. 

3.2. У разі необхідності Комісія може залучати  до участі у своїх засіданнях 

різного профілю фахівців. 

3.3.  Рішення Комісії оформлюються протоколом та доводяться до відома 

керівних органів УКМС, не пізніше як за 10 днів після їх прийняття. 

3.4. Комісія розглядає питання, виключно пов’язані з її компетенцією.     

Питання, яке не може бути вирішено Комісією, може бути розглянуто на 

Загальних зборах.  

3.5. Комісія розглядає тільки заяви направлені до Клубу, або подані Членами 

клубу, або подані Правлінням клубу, обов’язково з реквізитами для 

зворотного зв’язку. При вирішенні будь-якого питання необхідно 

інформувати всі сторони конфлікту, а рішення приймається після отримання 

пояснень від усіх сторін конфлікту у в письмовому вигляді, або на засіданні 

Комісії. 
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4. Права та обов’язки членів Комісії 

4.1. Члени Комісії при виконанні своїх обов’язків мають право: 

- виявляти порушення у роботі інших Комісій або Правлінні клубу та 

вирішувати питання щодо цього;  

4.2. Члени Комісії зобов’язані добросовісно виконувати свої обов’язки, брати 

активну участь у роботі Комісії, забезпечити дотримання принципів 

об'єктивності, єдності вимог при розгляді документації. 

Члени Комісії, які не згодні з рішеннями Комісії, можуть апелювати  до 

Правління УКМС або на Загальних зборах. 

4.3. У разі остаточної неможливості продовження виконання своїх функцій 

до кінця строку повноважень Комісії, у зв'язку зі смертю, довгостроковою 

хворобою або інших причин, викладених в особистій заяві, член Комісії 

може бути виведений зі складу Комісії з наступним затвердженням рішення 

про це Президентом УКМС.  

Якщо член комісії припиняє членство в УКМС (за власним бажанням чи в 

примусовому порядку) це тягне за собою одночасне виключення відповідної 

особи зі складу Комісії. 

4.4. Діяльність Комісії може бути призупинена рішенням Правління УКМС, 

якщо членами Комісії колегіально будуть порушені нормативні Положення 

та Статут УКМС, а також законодавство України. 

 

5. Регламент роботи Комісії 

5.1. Комісія  діє на основі поточних планів та розгляду невідкладних питань. 

5.2. Питання своєї компетенції Комісія вирішує колегіально, на основі 

всебічного демократичного обговорення. 

5.3. Чергові засідання Комісії проводяться  у відповідності з її планом 

роботи, але не рідше двох разів на рік. Повідомлення членів Комісії про 

зібрання здійснює Голова Комісії. Члени Комісії повинні бути попередньо 

(не менш, ніж за 1 тиждень) повідомлені про дату засідання та порядок 

денний засідання Комісії. Позачергові засідання Комісії, при необхідності, 

можуть скликатися в більш короткі терміни при узгодженні з усіма членами 

Комісії. 

Позачергові засідання можуть проводитись за ініціативою голови Комісії, на 

вимогу більшості членів Комісії чи Правління Клубу. 

5.4. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні 

більше половини її членів. 

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 

половини  від числа присутніх на засіданні членів Комісії, у разі рівності 

голосів – голос голови комісії є вирішальним. 

5.5. Всі питання, що є компетенцією комісії, розглядаються, як правило, на 

засіданні Комісії. У невідкладних випадках матеріали можуть передаватися 

для вжиття термінових заходів Правлінням Клубу за підписом голови 

Комісії, з наступним затвердженням на черговому (позачерговому) засіданні 

Комісії. 
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6. Діловодство Комісії 

6.1. Кожне засідання Комісії має бути оформлено протоколом. 

6.2. Комісія повинна мати: 

- розгорнутий список членів Комісії із зазначенням їхніх обов’язків; 

- плани роботи Комісії; 

- протоколи засідань Комісії: 

- прийняті рішення  Комісії, що стосуються компетенції Комісії. 

6.3. Вся робоча документація Комісії зберігається тільки у Правління Клубу. 

6.4. Комісії не дозволяється публікувати проекти своєї нормативної 

діяльності без затвердження Президентом або Правлінням клубу. Публікація 

затверджених рішень здійснюється в офіційних засобах інформації – сайт 

УКМС, сторінки в соціальних мережах, тощо. 

6.5. Відповідальність за правильне ведення діловодства та зберігання 

документів покладається на Голову комісії. 

 

7. Порядок внесення змін до Положення 

7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Положення належить кожному 

члену УКМС. 

7.2. Пропозиції щодо змін до Положення подаються у Комісію, 

узагальнюються та узгоджуються на засіданні Комісії. Зміни до Положення 

затверджуються на Загальних зборах. 
 


