
 

1. Формування бюджету 

 
1.1.  Бюджет Дистриктного фонду Дистрикту 2232 на 2017-2018 Ротарійський рік 

розробляється та його використання фіксується в українській гривні. Всі розрахунки з 

бюджетом здійснюються за правилами, викладеними в цьому документі.  

1.2.  Дохідна частина Дистриктного фонду формується за рахунок членських внесків 

Ротарійців. Внески до Дистриктного фонду сплачуються Клубами за кількістю членів Клубу, 

вказаною в отриманому рахунку для сплати членських внесків до Ротарі Інтернешнл (надалі-

РІ) на відповідне півріччя.  

1.3. В 2017-2018 році внески в Дистриктний фонд залишаються незмінними в порівнянні з 

попередніми роками і сплачуються в розмірі, встановленому Асамблеєю  Дистрикту – 1900 

грн. на рік,  двома рівними траншами по 950 грн. протягом першого місяця кожного півріччя 

Ротарійського року  – з 01 до 31 липня та з 01 до 31 січня відповідно. 

1.4.  Ротарі Клуби України сплачують внески Скарбнику Дистрикту в Україні.  

Внески до Дистриктного фонду для українських Клубів, які є членами Громадської спілки 

«Об’єднання Ротарі Клубів України», розподіляються між внесками на рахунок Спілки та 

рахунок Скарбника Дистрикту в Україні. При цьому на рахунок Спілки такі Клуби 

сплачують пропорційну частку витрат Дистриктного фонду, призначених на адміністративні 

витрати діяльності спілки та на оплату статей бюджету, які здійснюються з рахунку Спілки. 

При цьому розподіл коштів може відрізнятися при сплаті кожного з піврічних внесків. 

1.5. Ротарійці Білорусі сплачують внески Скарбнику Дистрикту в Білорусі. При цьому 

Ротарійці Білорусі сплачують відповідну суму в білоруських рублях, перераховану за курсом 

гривні за ставкою Національного банку Білорусі станом на перше число місяця сплати 

внеску. 

1.6.   Вибір банківської установи (установ) для зберігання коштів Дистриктного фонду 

затверджується Губернатором Дистрикту за поданням Скарбників Дистрикту відповідно в 

Україні та Білорусі. Усі надходження та видатки Дистриктного фонду здійснюються 

виключно через банківський рахунок, зокрема, всі виплати здійснюються виключно на інші 

банківські рахунки або на банківські карти. Технічний порядок здійснення оплати внесків 

повідомляється Клубам письмово Скарбниками Дистрикту в термін не пізніше 01 липня 2017 

р. та 01 січня 2018 р. відповідно. 

1.7. Після проведення аудиту попереднього бюджету української частини Дистрикту 

визначається наявний перехідний залишок коштів на поточну каденцію. Гривнева частина 

перехідного залишку поділяється на дві частини: 50% додаються до статті Фінансування 

Клубних програм (ст.27), інші 50% додаються до статті Резерву бюджету (ст.26). 

      Валютна складова перехідного залишку складає Страхове забезпечення бюджету (ст. 28).  

1.8. Після проведення розподілу коштів згідно п. 1.7 остаточний варіант Бюджету 

публікується в закритій частині сайту Ротарі в Україні.  

1.9. Якщо Клуб не здійснив оплату внесків у встановлений в п 1.3 термін, до моменту 

сплати повної суми внесків призупиняється будь-яке фінансування з Дистриктного фонду 

для такого Клубу та його членів.  

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ 

БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДИСТРИКТУ 2232 
на 2017-2018 рік 

 

Затверджено 

Асамблеєю Д2232, Київ, 25.03.2017 р. 



2. Використання бюджету 

 
2.1. Структура витратної частини бюджету 

2.1.1. Витратна частина бюджету Дистриктного фонду складається з окремих статей за 

видатками на проведення заходів, адміністрування діяльності Дистрикту,  проектів за 

напрямками діяльності та статті на підтримку проектів Клубів, а також зі статей Резерву та 

Страхового забезпечення. 

2.1.2. Стаття Резерву призначається для покриття обґрунтованих додаткових видатків по 

статтях бюджету, для оперативного вирішення питань життєдіяльності  Дистрикту в 

особливих ситуаціях. 

Також зі статті Резерву покриваються видатки осіб, які були запрошені Губернатором за 

погодженням з ДК для участі в Дистриктних заходах.  

Рішення про використання коштів зі статті резерву приймається Губернатором Дистрикту. 

2.1.3.  Початковий розмір статті Резерву встановлюється у розмірі 3% від загального 

планованого розміру надходжень в каденції 2017-2018 р. Протягом бюджетного року стаття 

резерву також поповнюється за рахунок зарахування невикористаної частини бюджетів 

окремих заходів. 

2.1.4. Страховий фонд бюджету призначений для компенсації можливого дефіциту бюджету 

внаслідок інфляційних процесів. Використання коштів з цієї статті можливе лише за 

рішенням Асамблеї Дистрикту чи зборів повноважних представників Клубів. 

2.1.5. Бюджет не передбачає оплати жодному з Офіцерів Дистрикту за їхню діяльність в 

Ротарі. З бюджету Офіцерам частково відшкодовуються виключно витрати на відрядження 

для участі у Дистриктних та міжнародних заходах.  

 

2.2. Фінансування проведення Дистриктних заходів 

2.2.1. З Дистриктного фонду відшкодовуються витрати, пов’язані з проведенням заходів: 

- Засідання Дорадчого комітету Губернатора Дистрикту;  

- Навчальна асамблея (ДТТС, ПЕТС, семінар АГ); 

- Навчальний семінар з питань розвитку членства, електронних комунікацій та 

зв’язків з громадськістю 

- Навчальний семінар з питань ґрантів та програм Фундації Ротарі 

- Навчальний семінар з міжнародного служіння та Міждержавних Комітетів 

(МДК) 

- Конференція Дистрикту 

- Засідання Номінаційного Комітету 

- Засідання Ради Паст-Губернаторів 

2.2.2. На проведення засідань Дорадчого комітету (далі – ДК) передбачаються кошти на 

відшкодування витрат учасників засідання ДК – членів ДК (в складі визначеному в Плані 

керівництва Дистриктом) та Ротарійцям, запрошеним для участі в засіданні Губернатором 

Дистрикту або Спеціальним Представником Губернатора в Україні (за узгодженням з 

Губернатором Дистрикту).  

Учасникам засідань відшкодовуються витрати на проїзд та проживання в готелі.  

2.2.3. Якщо засідання ДК проводиться в дні проведення навчальних семінарів або 

Конференції, де учасники засідання ДК виступають також в ролі лекторів на відповідному 

заході, їхні витрати, пов’язані з ДК, відшкодовуються за рахунок статті витрат на проведення 

відповідного заходу.  

2.2.4. При проведенні навчальних семінарів передбачається відшкодування лекторам, 

вказаним в програмі Семінару та, за потреби, часткове фінансування витрат організаторів.  

2.2.5. Витрати організаторів навчальних заходів покриваються за рахунок реєстраційних 

внесків учасників та визначеного вище часткового фінансування від Дистрикту. 

Передбачувані видатки на проведення заходів та розмір реєстраційних внесків для участі в 

навчальних заходах організатори повинні попередньо узгоджувати з Губернатором 

Дистрикту або його Представником. При цьому відшкодування організаційних витрат з 

Дистриктного фонду здійснюється після проведення відповідного заходу за умови 



обґрунтованої перевитрати (нестачі) коштів зібраних реєстраційних внесків. Реєстраційні 

внески та відшкодування не можуть включати витрати на харчування за винятком оплати 

кава-перерв. 

Лекторам та обов’язковим учасникам навчальних семінарів відшкодовуються сума 

сплаченого ними реєстраційного внеску, проїзд до місця проведення відповідного заходу та 

назад і проживання в готелі. 

2.2.6. Витрати участі Обраних Президентів Клубів в ПЕТС та участь членів Клубів у інших 

навчальних семінарах оплачуються їхніми Клубами. 

2.2.7. Витрати Офіцерів Дистрикту наступної каденції за участь в ДТТС відшкодовуються з 

бюджету наступного Ротарійського року після 01 липня 2018 року.  

2.2.8. З Дистриктного фонду оплачується участь виступаючих на Конференції Дистрикту. За 

умови участі в Конференції  Голови Комітету з організації Конференції Дистрикту в 

наступній каденції, його витрати відшкодовуються з належної йому статті наступного 

бюджету  після 1 липня 2018 р. 

2.2.9. Організаційні витрати Конференції крім витрат на оренду приміщень, оформлення та 

матеріали Конференції, включають витрати на прийом (проживання, харчування, 

транспортне та екскурсійне обслуговування) Президента РІ з дружиною або його 

Спеціального Представника  з дружиною. Передбачувані видатки на проведення 

Конференції та розмір реєстраційних внесків організатори повинні попередньо узгоджувати з 

Губернатором Дистрикту. При цьому фінансування з Дистриктного фонду здійснюється за 

умови обґрунтованої перевитрати (нестачі) коштів зібраних реєстраційних внесків. 

Реєстраційні внески та відшкодування не можуть включати витрати на харчування за 

винятком оплати кава-перерв. 

2.2.10. Участь в навчальних семінарах та Конференції Дистрикту (проїзд та проживання в 

готелі), крім лекторів, оплачується обов’язковим учасникам цих заходів – Спеціальному 

Представнику Губернатора в Україні, Тренеру та Скарбнику Дистрикту в Україні. 

2.2.11. Участь в засіданні Номінаційного комітету відшкодовується членам НК в сумі 

вартості проїзду та проживання в готелі.  

2.2.12. При проведенні засідань Ради Паст-Губернаторів, крім Паст-Губернаторів, 

оплачується участь в засіданні (проїзд та проживання в готелі) також і Обраного 

Губернатора, якщо він запрошений на це засідання.  

 

2.3.  Фінансування діяльності Офіцерів Дистрикту, які виконують визначені функції 

2.3.1. Губернатору Дистрикту відшкодовується участь в Зональному Інституті Ротарі (в 

зоні, до якої входить Дистрикт 2232) в  розмірі вартості проїзду, реєстраційного внеску та 

двох ночей проживання в готелі, визначеному організаторами Інституту. 

У випадку отримання Губернатором Дистрикту запрошення для участі в інших Зональних 

або Дистриктних заходах інших Дистриктів, якщо Дорадчий Комітет визнає доцільним 

прийняти таке запрошення, витрати на проїзд та проживання відшкодовуватимуться з 

резерву бюджету. 

2.3.2. Обраному Губернатору відшкодовується участь в Зональному Інституті Ротарі (в зоні, 

до якої входить Дистрикт 2232) в розмірі вартості реєстраційного внеску та двох ночей 

проживання в готелі, визначеному організаторами Інституту. 

2.3.3. Спеціальному Представнику Губернатора в Україні відшкодовуються витрати на 

візити до Клубів (за попереднім узгодженням необхідності такого візиту з Губернатором), 

організаційні видатки, пов’язані з виконанням його обов’язків та участь в заходах вручення 

хартії новим Ротарі Клубам, у випадку відсутності на цих заходах Губернатора.  

2.3.4. Секретарю Дистрикту відшкодовуються витрати на зв’язок для ведення комунікацій з 

Клубами та структурами РІ, оплату перекладів та розсилку друкованих матеріалів РІ, листів і 

комюніке Губернатора тощо, в тому числі перекладів на російську мову для Ротарі Клубів 

Білорусі. 

2.3.5. Скарбнику Дистрикту в Україні відшкодовуються витрати на організаційне 

забезпечення його роботи. 



2.3.6. Тренеру Дистрикту з відповідної статті відшкодовуються візити до новостворюваних 

Клубів для проведення обов’язкових навчань в розмірі вартості проїзду та проживання в 

готелі. У випадку залучення Тренером до навчань інших Офіцерів Дистрикту, за 

узгодженням з Губернатором, відшкодування їм проводиться з Резервного фонду. 

Витрати на візити Тренера для проведення додаткових навчань в Клубах на їх запит 

відшкодовуються Клубами.  

2.3.7. Асистентам Губернатора (АГ) з відповідної статті бюджету відшкодовуються витрати 

на візити до існуючих та новостворюваних Клубів їхнього регіону відповідальності.  

При супроводженні Губернатора Дистрикту під час візитів до Клубів спільна подорож 

автотранспортом відшкодовується Губернатором Дистрикту. При необхідності подорожі 

іншим транспортом та/або ночівлі, такі витрати покриваються зі статті бюджету, призначеної 

АГ. 

 

2.4. Фінансування за напрямками діяльності  

2.4.1. Зі статті «Розвиток членства» фінансується діяльність робочої групи з виконання 

стратегічного плану розвитку членства в Дистрикті, зокрема робота Комітету з залучення та 

підтримки членства та Комітету з розвитку нових Клубів. Кошти використовуватимуться на 

фінансування промоційних заходів Ротарі та поїздки до ініціативних груп зі створення Ротарі 

Клубів та сателітних Ротарі Клубів.  

2.4.2. Кошти зі статті «Комітети Фундації Ротарі» використовуватимуться на фінансування 

роботи, пов’язаної з реалізацією грантів, фандрейзинговою діяльністю, організацією відбору 

кандидатів на участь в стипендіальних та навчальних програмах, підтримуваних ФР, іншою 

діяльністю в рамках програм, які фінансуються з коштів ФР. Використання коштів за цією 

статтею узгоджується з Головою Дистриктного Комітету ФР. 

2.4.3. Кошти зі статті МДК використовуються на оплату внеску до Світової Виконавчої 

Ради МДК, участь Координатора МДК Дистрикту в засіданні цієї Ради, а також на часткове 

дофінансування діяльності Міждержавних Комітетів. Діяльність МДК фінансується з 

Дистриктного фонду лише вибірково. Рішення щодо  використання коштів зі статті на 

діяльність міждержавних Комітетів узгоджується з Координатором МДК.  

2.4.4. Стаття Підтримка публічного іміджу Ротарі використовується для фінансування 

проекту «Центр PR Ротарі в Україні». Зокрема за цією статтею оплачуватиметься оренда 

приміщення і техніки,  робота найманого координатора – не-Ротарійця, підтримка он-лайн 

ресурсів Дистрикту, проведення PR-акцій Дистрикту, створення засобів реклами, матеріалів 

та макетів для Клубів, уніфікованого контенту тощо. 

Фінансування робіт за цією статтею здійснюватиметься через ГС «Об’єднання Ротарі Клубів 

України». Спілка розроблятиме для цього окремий бюджет, який затверджуватиметься 

Правлінням Спілки. 

2.4.5. Стаття «Робота з молоддю» передбачає відшкодування витрат, пов’язаних з 

координацією роботи Ротаракту та Інтеракту, зокрема участі в офіційних заходах Ротаракту 

(ПЕТС, Конференція), необхідні видатки на здійснення молодіжних обмінів та семінарів 

RYLA. 

2.4.6. В бюджеті передбачаються кошти на діяльність Ротаракту за окремим кошторисом, 

який готується Представником Ротаракту в Дистрикті та затверджується Головою Комітету з 

Ротаракту  і передається Губернатору та Скарбнику Дистрикту в термін до 01 липня 2017 

року. 

2.4.7. В бюджеті передбачається сума на діяльність Інтеракту за окремим кошторисом, який 

готується та затверджується  Головою Комітету з Інтеракту і передається Губернатору та 

Скарбнику Дистрикту до 01 липня 2017 року. 

 

2.5. Інші статті бюджету 

2.5.1. Громадській спілці «Об’єднання Ротарі Клубів України» відшкодовуються витрати, 

пов’язані з організаційною діяльністю юридичної особи – зв’язок, бухгалтерська та 

юридична підтримка. (Оренда приміщення здійснюється спільно з «ЦентромPR в Україні») 



2.5.2. В бюджеті передбачаються кошти на видання шести чисел журналу «Ротарієць» 

(електронна версія) та участь видавця журналу у щорічному форумі редакторів Ротарійських 

видань. Також з цієї статті фінансується видання друкованого спеціального випуску до 

Конференції Дистрикту (тираж –до 1200 примірників), в якому друкуються найцікавіші 

матеріали, опубліковані в журналі за останній рік. Обов’язкові методичні матеріали РІ, які 

перед тим були опубліковані у журналі, видаються редакцією журналу до ПЕТС у вигляді 

чорно-білої методички за кошти, що виділяються за статтею ПЕТС. 

У випадку суттєвого зростання собівартості видання Губернатор, за погодженням з ДК, може 

приймати рішення про скорочення числа номерів журналу. 

2.5.3. Для проведення аудиту згідно п.16.060.4 Правил РІ передбачаються кошти на 

організаційні витрати, включаючи відшкодування витрат на поїздки аудиторів та, в разі 

необхідності, проживання в готелі. Перевищення витрат за відповідною статтею бюджету 

має бути узгоджено з Губернатором Дистрикту. 

2.5.4. Передбачається переклад Правил РІ та вибраних частин Кодексу засад Ротарі, які 

стосуються Клубів, Дистриктів та фінансової політики на українську мову. Для цього 

створюється редакційна група. Вводиться практика щоквартального перекладу змін до 

Правил РІ та КЗР. Оплата професійного перекладу передбачається зі статті резерву.  

    При прийнятті ПБП на наступний Ротарійський рік  рекомендувати  перекласти інші 

частини КЗР.  

2.5.5. Передбачається фінансування подальших випусків «Новин Ротарі» та відео-

дайджестів. 

Фінансування здійснюється зі статті резерву у розмірі, який визначається Конференцією 

Дистрикту в травні 2017 р. 

2.5.6. Передбачається фінансування стенду Дистрикту в House of Friendship на Конгресі 

Ротарі в Торонто. Фінансування здійснюється зі статті бюджету орієнтовно в сумі 3000 дол. 

США. 

 

 

3. Порядок використання коштів бюджету 
 

3.1. Відповідальним розпорядником бюджету Дистрикту 2232 в 2017-2018 році є 

Губернатор Дистрикту.  

3.2. Витрати Дистрикту здійснюються у гривнях та/або в білоруських рублях відповідно. 

Видатки  поза Дистриктом, здійснені в іншій валюті, оплачуються в гривнях за курсом Rotary 

Exchange Rates в період настання подій звітності (якщо подія відбувається на стику місяців – 

за курсами першого з місяців). 

3.3. Розпорядник бюджету здійснює розпорядження про виплату коштів у відповідності до 

цього документу та наявності коштів у статтях бюджету. Понадпланове фінансування як 

заходів, так і відшкодування витрат окремих Комітетів (Офіцерів) здійснюється зі статті 

резерву за рішенням Губернатора за умови попереднього узгодження таких видатків.  

3.4.  Відшкодування витрат здійснюється на підставі оригіналів або сканованих копій 

документів, що підтверджують відповідні витрати, в порядку, прийнятому для 

відшкодування витрат за відрядженням, крім відшкодування витрат на харчування 

(добових).  

3.5.  При поїздках поїздами, авіаційним та автобусним транспортом в межах України та 

Білорусі витрати відшкодовуються в сумі, яка не перевищує вартості місця в купейному 

вагоні на день поїздки. У випадку пересування швидкісними поїздами, оплачується проїзд за 

ціною 2-го класу. В разі, якщо поїздка була здійснена у вагоні вищого класу, оплата 

провадиться за вартістю квитка в купейному вагоні або вагоні другого класу в тому ж поїзді. 

При використанні власного автотранспорту Ротарійця на проїзд для виконання ним 

своїх Ротарійських обов’язків оплата здійснюється тільки за міжміські поїздки з розрахунку 

3 гривні 25 коп. за 1 км шляху.    

3.6. Готельні витрати незалежно від класу номеру фактичного проживання компенсуються 

лише за вартістю одномісного розміщення в  стандартному одномісному або двомісному 



номері готелю, визначеного базовим для проведення заходу. Якщо в готелі є номери типу 

«стандартний» та «стандартний покращений», відшкодовується вартість проживання в будь-

якому з цих типів номерів.  

3.7. Витрати на харчування, участь в урочистих банкетах та культурній програмі в 

жодному разі не підлягають відшкодуванню з бюджету.  

3.8.  Організатори та учасники Ротарійських подій, Офіцери Дистрикту, які понесли 

витрати при виконанні своїх обов’язків, зобов’язані надати розпоряднику бюджету звіт про 

відшкодування витрат, додавши всі підтверджуючі документи,  у 30-тиденний термін від 

дати настання події оплати. Допускається надання звіту електронною поштою з долученням 

сканованих підтверджуючих документів. 

3.9. Розпорядник бюджету повинен накласти резолюцію про виплату коштів на оригінал 

звіту або ж переслати звіт та додані до нього скановані документи Скарбнику, зазначивши 

резолюцію в електронному листі. В обох випадках в резолюції Розпорядника бюджету мають 

бути вказані суми для виплат з зазначенням відповідних статей бюджету. 

3.10. Скарбник Дистрикту відповідає за збереження всіх оригіналів документів. У випадку 

отримання сканованих документів та резолюцій по оплаті в електронному листі від 

Розпорядника бюджету, Скарбник повинен здійснити роздруківку таких документів і 

зберігати їх в паперовій формі. 

3.11. Після затвердження звіту розпорядником бюджету, Скарбник відшкодовує витрати не 

пізніше 30 днів від дати подання звіту, крім випадків зазначених в п.3.13,3.14. 

3.12. Доходи та витрати бюджету фіксуються в режимі реального часу за фактом 

надходження або сплати коштів за допомогою спеціальної таблиці Excel, яка ведеться 

Скарбником Дистрикту в Україні. Узагальнені дані про надходження внесків від Клубів та 

поточний стан витрат за статтями бюджету мають бути доступними в закритій частині сайту 

Ротарі в Україні з оновленням щоквартально та за тиждень до проведення Асамблеї, на якій 

затверджуватиметься висновок комітету аудиторів. 

3.13.  Асистентам Губернатора, Офіцерам Дистрикту та іншим Ротарійцям,  Клуби яких є 

боржниками з внесків до Дистрикту, кошти не відшкодовуються до моменту виконання 

Клубами таких Ротарійців вимог зі сплати внесків у відповідності до пп. 1.3-1.5 та 1.9 цього 

документу. 

3.14. Ротарійцям, щодо яких, за висновками аудиту попереднього Ротарійського року 

виявлено фінансові порушення, кошти відшкодовуються після врегулювання таких питань.  

3.15. У випадку, якщо залишок коштів зменшився до актуальної величини статті Резерву, 

подальше фінансування всіх статей бюджету припиняється до моменту прийняття 

Губернатором погодженого з Дорадчим комітетом рішення про використання коштів зі 

Страхового забезпечення. 

 

 

4. Порядок завершення бюджетного року та проведення аудиту 
 

4.1.   В період з 01 по 31 липня 2018 року здійснюються остаточні розрахунки за 

попередній Ротарійський рік, після чого Розпорядник коштів та Скарбники 2017-2018 року 

передають залишок коштів за актом прийому-передачі своїм наступникам. Залишок коштів 

на рахунку зазначається в акті та резервується (без права витрачання) до завершення аудиту, 

після чого використовується згідно Принципів бюджетної політики у бюджеті на 2018-2019 

рік. 

4.2.  Аудит Дистриктного фонду за 2017-2018 рік проводить комітет аудиторів, який буде 

обраний Асамблеєю Дистрикту навесні 2018 року. За умови погодження Загальними 

Зборами ГС «Об’єднання Ротарі Клубів України» цей же комітет виконуватиме функції 

ревізійної комісії спілки. 

4.3. Розпорядник коштів - Губернатор Дистрикту 2232 повинен прозвітувати перед РК по 

всіх фінансових операціях здійснених Дистриктом та від імені Дистрикту, по всіх статтях 

витрат коштів Дистрикту, по всіх коштах отриманих від РІ. Якщо Губернатор не прозвітує 



перед Клубами належним чином, то він не отримає додаткових відшкодувань, жодних 

призначень, жодних нагород від РІ, аж поки він не прозвітує перед РК України.  

Скарбники Дистрикту 2017-2018 Ротарійського року зобов’язані надати фінансові 

документи звітного Ротарійського року аудиторам не пізніше 15 серпня 2018 року. При 

цьому передаються таблиця Excel у вигляді захищеного файлу та оригінали (в т. ч. 

роздруківки) всіх первинних документів. 

4.4. Якщо аудиторською перевіркою будуть виявлені неправомірні видатки з бюджету, які 

суперечать затвердженому бюджету та/або нормам, вказаним в цьому документі, аудитори 

звертаються до Розпорядника бюджету, по якому проводиться аудит, та Скарбників 

Дистрикту з пропозицією повернення таких коштів до бюджету. 

Якщо при цьому виявиться, що видатки спричинені невідповідними документами від 

Офіцера, що отримав відшкодування, повернення коштів у бюджет має зробити такий 

Офіцер. Якщо виявиться, що Розпорядник бюджету та/або Скарбник (-и) видали 

неправомірне відшкодування, вони повинні повернути до Дистриктного фонду відповідні 

безпідставно виплачені кошти. До моменту відшкодування коштів особа, стосовно якої 

визначено необхідність повернення коштів, вважатиметься боржником зі сплати внесків з 

відповідними передбаченими для такого випаду наслідками.  

Якщо Офіцер, від якого вимагають повернення коштів, не згоден з таким рішенням, 

він має право вимагати проведення перемовин та арбітражу згідно Правил РІ.  

4.5. Проект аудиторського висновку разом з узагальненою таблицею доходів та витрат 

надається на розгляд Клубів не пізніше ніж за місяць до проведення Асамблеї Дистрикту або 

зборів уповноважених представників Клубів. 

           Свої зауваження та пропозиції стосовно проекту аудиторського висновку Клуби 

надають аудиторам в письмовій формі (в паперовому або електронному вигляді) не пізніше 

ніж за три дні до проведення Асамблеї Дистрикту або Зборів уповноважених представників 

Клубів із затвердження аудиторського висновку. При необхідності уточнення окремих 

неясних питань Клуби мають право просити аудиторів ознайомити їх з відповідними 

первинними документами.  

            Аудитори представляють учасникам Асамблеї або зборів розісланий проект, а також 

кожне з отриманих зауважень зі своєю оцінкою їх правомірності. Асамблея проводить 

голосування окремо за кожне із зауважень. Прийняті зауваження відображаються в 

аудиторському висновку, за який потім проводиться голосування в цілому - і звіт аудиторів 

остаточно затверджується Асамблеєю Дистрикту або зборами уповноважених представників 

Клубів. 

4.6. Остаточний варіант аудиторського висновку та уточнена за результатами аудиту 

таблиця доходів та витрат повідомляється всім Клубам. Якщо за результатами аудиту 

відбулося уточнення суми перехідного залишку визначеного в акті (п.4.1), здійснюється 

відповідне уточнення бюджету 2018-2019 року. 

4.7. Після затвердження аудиторського висновку Асамблеєю або зборами уповноважених 

представників Клубів жодні додаткові перевірки виконання бюджету або його окремих 

частин не проводяться. 

4.8. Первинні документи після проведення аудиту зберігаються Головою комітету 

аудиторів протягом трьох років. 

 


