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Про зупинення  розгляду дисциплінарних справ 

(зі змінами, внесеними рішеннями Ради Аудиторської палати України  

від 26.08.2020 № 44/6) 

 

 Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VІІІ (далі – Закон), 

Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням чергового 

з’їзду аудиторів України від 18 травня 2019 року № 1/11, Положенням про  

Раду  Аудиторської палати України, затвердженим  рішенням установчого 

з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (далі - Положення про  Раду  

Аудиторської палати України), враховуючи встановлення з 12 березня 2020 

року  до 22 червня 2020 року постановами Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року  № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2»  та від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів»  на всій території України карантину та 

установлення відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року №1645-III на період дії карантину 

тимчасових обмежень прав фізичних і юридичних осіб та додаткових 

обов’язків, що покладаються на них, зміну режиму роботи підприємств, 

установ, організацій, внесення інших необхідних змін щодо умов їх виробничої 

та іншої діяльності, зокрема, заборону проведення всіх масових заходів, роботи 

суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів та 

проведення особистих прийомів громадян, регулярних та нерегулярних 

перевезень пасажирів автомобільним транспортом у приміському, 

міжміському, внутрішньообласному і міжобласному сполученні, перевезення 

пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення та 



  

 
 

ін.,  що зробило  неможливим у період дії карантину проведення засідань Ради 

Аудиторської палати України в режимі особистої присутності більш як 

половини  її членів та прийняття Радою Аудиторської палати України рішень, 

пов’язаних з виконанням Аудиторською палатою України делегованих 

повноважень,    з метою забезпечення прав аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності та дотримання засад змагальності при розгляді дисциплінарних 

справ, Рада Аудиторської палати України  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вважати зупиненим з 12 березня 2020 року на період дії карантину, 

установленого Кабінетом Міністрів України, розгляд Радою Аудиторської 

палати України дисциплінарних справ,  порушених щодо аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, оскільки відсутня фактична можливість виконання 

Радою Аудиторської палати України делегованих повноважень при розгляді 

дисциплінарних справ з врахуванням вимог частини тринадцятої статті 45 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та 

Положення про Раду Аудиторської палати України. 

2. Поновити, шляхом прийняття відповідних рішень, розгляд Радою 

Аудиторської палати України дисциплінарних справ, порушених рішеннями 

Ради Аудиторської палати України від 30.01.2020 (протокол № 29) та від 

27.02.2020 (протокол № 31) щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

 

 

 

Голова АПУ                                                Каменська Т.О. 

 


	Аудиторська палата України
	орган аудиторського самоврядування
	Рада Аудиторської палати України
	Р І Ш Е Н Н Я


