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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.09.2021                                                                                              № 68/2  

                                 Київ 

 

Про проходження перевірки з контролю якості 

 

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 та 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 доповненнями), керуючись Статутом Аудиторської палати 

України (нова редакція), затвердженим рішенням чергового з’їзду аудиторів 

України від 17.07.2021 (протокол № 2), Положенням про Раду Аудиторської 

палати України (нова редакція), затвердженим рішенням чергового з’їзду 

аудиторів України від 17.07.2021 № 2/5, за результатами проведення 

перевірки з контролю якості аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ФІНАНСИСТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 0402), Рада Аудиторської палати України, 

заслухавши звіт Комітету з контролю якості аудиторських послуг та 

зважаючи на усі викладені доводи, приймаючи до уваги професійне 

судження Комітету з контролю якості аудиторських послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ». 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ФІНАНСИСТ» таким, що пройшов перевірку з контролю якості 

аудиторських послуг з обов’язковими до виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
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«ФІНАНСИСТ» обов’язкові до виконання рекомендації щодо усунення 

виявлених недоліків системи контролю якості та встановити строк їх 

виправлення до 31.05.2022. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ФІНАНСИСТ» обов’язкових до виконання рекомендацій до 30.06.2022. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

6. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 
 
 

 

Голова АПУ                                                            Тетяна КАМЕНСЬКА 
 
 
 
 


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


