Проект рішення до питання № 7.3
проекту порядку денного чергового з’їзду аудиторів України
18.05.2019 р.
(проект протокольного рішення схвалений на засіданні
Ради АПУ 20.12.2018 р.(протокол № 6)
із змінами, схваленими на засіданні Ради АПУ
31.01.2019 (протокол № 7))

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ
(проект)
По питанню:
Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів
України
ВИРІШИЛИ:
Внести до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженого
рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р. (далі – Порядок), такі
зміни:
1. Пункт 1.8 розділу «Основні положення» викласти у такій редакції:
«1.8. Позачерговий з'їзд скликається для вирішення питань, що належать до компетенції з'їзду
у випадках:
- передбачених Законом щодо дострокового припинення повноважень членів Ради
АПУ, відповідно до пункту 10.2. цього Порядку;
- коли протягом шести місяців з дати формування складу Ради АПУ засідання не
можуть розпочатися;
- в інших випадках за рішенням Ради АПУ.
Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані АПУ на вимогу
професійних організацій аудиторів України з підстав, визначених цим пунктом, а також для
вирішення питань, віднесених до компетенції професійних організацій згідно з вимогами
Закону».
2. Пункт 9.8.5 розділу «Порядок розгляду питань та прийняття рішень на з’їзді» Порядку
викласти в новій редакції:
«9.8.5. Кожен делегат, отримавши бюлетені для голосування, проставляє у бюлетені для
голосування за членів Ради АПУ відмітки в рядках із прізвищами кандидатів. За Виконавчого
директора та за Голову Комітету з контролю якості аудиторських послуг проставляє одну
відмітку («+»; «х»; «v») у рядку з обраним прізвищем на відповідну посаду та опускає
бюлетені до відповідної скриньки».
3. Викласти в нові редакції пункт 9.8.10 розділу «Порядок розгляду питань та прийняття
рішень на з’їзді» Порядку, а саме:
«9.8.10. Бюлетень, який містить перекреслення, малюнки, написи визнається недійсним та
його результати не враховуються під час загального підрахунку голосів».
4. Доповнити пункт 10.2 розділу «Порядок дострокового припинення повноважень
членів Ради АПУ» Порядку новим абзацом наступного змісту:
«Повноваження члена Ради АПУ за рішенням з’їзду припиняються з наступних підстав:
1) у разі розголошення режиму (принципу) конфіденційності, передбаченого Законом;
2) у випадку притягнення члена Ради АПУ до кримінальної відповідальності за
вчинення злочину;
3) за вчинення дій, що можуть призвести до дискредитації професії та АПУ».
________________________________________

