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17.07.2020                                        м. Київ                                  № 43/12 

 

                             

Про внесення змін та доповнень до Плану-графіку проведення перевірок з 

контролю якості аудиторських послуг на 2020 рік  

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Порядку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

29.08.2019 № 362, Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, затверджених рішенням Ради нагляду за аудиторською 

діяльністю Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю» від 30.08.2019 № 5/7/13 (зі змінами) та враховуючи рішення Комітету 

з контролю якості аудиторських послуг від 01.07.2020 № 3-07/20, прийняте з 

метою перегляду та коригування Плану-графіку проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг на 2020 рік, затвердженого рішенням Аудиторської 

палати України від 29.11.2019 № 25/15 (зі змінами) (далі – План-графік на 2020 

рік), Рада Аудиторської палати України 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни  до Плану-графіку на 2020 рік, а саме: 

1.1.включити до Плану-графіку на 2020 рік та визначити терміни проведення 

перевірки IV квартал 2020 року аудиторські фірми, які були включені упродовж 

2020 року у розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, а саме:  

1.1.1. АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО   

«АВІСТА» (м. Одеса, код ЄДРПОУ 25418670); 

1.1.2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКО» (м. Одеса, 

код ЄДРПОУ 25038305); 

1.2. включити до Плану-графіку на 2020 рік та визначити термін проведення 

перевірки IV квартал 2020 року суб’єкта аудиторської діяльності,  який не надає 

послуг з обов’язкового аудиту та який подав заяву про проведення перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг за власною ініціативою, а саме:  



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 

«ОЛІМПІЯ-АУДИТ» (м. Харків, код ЄДРПОУ 37092118). 

2. Направити План-графік на 2020 рік (із змінами) до Державної установи 

«Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» на погодження.  

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після погодження 

План-графіку на 2020 рік (зі змінами) з Державною установою «Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова  

Аудиторської палати України                         Т.О. Каменська 
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