
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
25 липня 2019 р.                                                     м. Київ 

№    17/2 

Про внесення змін до  

Кошторису Аудиторської палати України на 2019 рік  

(в частині фінансування власних повноважень) 

 

Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 р. № 2258-VIII, пунктом 10.3. 

Статуту Аудиторської палати України, затвердженого рішенням з’їзду 

аудиторів України від 18 травня 2019 р. № 1/11, Положенням про Раду 

Аудиторської палати України, затвердженим рішенням установчого з’їзду 

аудиторів України 14 липня 2018 р. (зі змінами та доповненнями), Рада 

Аудиторської палати України  

 

ВИРІШИЛА:  

1.  Внести зміни до Кошторису Аудиторської палати України на 2019 рік 

(в частині фінансування власних повноважень), затвердженого рішенням Ради 

Аудиторської палати України від 25 квітня 2019 р. № 12/2 (зі змінами), а саме: 

зменшити статтю 15.10 «Резервний фонд» розділу ІІ «Витрати (видатки) - 

всього» на 140 000,00 грн.; 

збільшити: 

статтю 15. «Комунально-господарські, канцелярські та інші витрати»  

розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 140 000,00 грн., у тому числі: 

– статтю 15.4. «організаційно-представницькі витрати (придбання 

продуктів харчування, питної води, квіткової продукції, інше)» розділу ІІ 

«Витрати (видатки)» на 20 000,00 грн.; 

– статтю 15.6. «витрати на телекомунікаційні послуги» розділу ІІ 

«Витрати (видатки)» на 20 000,00 грн; 

– статтю 15.9. «Інші витрати (послуги кур'єрського зв'язку, нотаріальні 

послуги; ремонт та обслуговування офісної техніки; заправка картриджів, 

доопрацювання сайту АПУ, обслуговування програмних продуктів (1С: реєстр 

та звітність та інших), судові витрати, поліграфічні послуги, палітурні роботи, 

послуги поштового зв’язку, послуги відеозйомки, розробка логотипу АПУ, 

аудиторські послуги та інші)» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 100 000,00 грн. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Голова АПУ       Т.О. Каменська 
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