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Р І Ш Е Н Н Я 
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Київ 

 

Про внесення змін  

до Кошторису Аудиторської палати України на 2021 рік  

(в частині фінансування власних повноважень) 

 

 Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, пунктом 10.3. Статуту 

Аудиторської палати України (нова редакція), затвердженим рішенням 

чергового з’їзду аудиторів України від 17.07.2021  № 2/3, Положенням про Раду 

Аудиторської палати України (нова редакція), затвердженого рішенням 

чергового з’їзду аудиторів України № 2/5 від 17.07.2021, у зв’язку із 

прийняттям з’їздом аудиторів України рішення від 17.07.2021 № 2/2 «Про 

визначення розміру членських внесків на 2021 рік членів Аудиторської палати 

України», рішення від 17.07.2021 № 2/1 «Про вступ Аудиторської палати 

України до Міжнародної федерації бухгалтерів (International Federation of 

Accountants (IFAC))», Рада Аудиторської палати України  

 

ВИРІШИЛА:  

1.  Внести зміни до Кошторису Аудиторської палати України на 2021 рік 

(в частині фінансування власних повноважень), затвердженого рішенням Ради 

Аудиторської палати України від 25.02.2021 № 54/1 (зі змінами), а саме: 

зменшити розділ І «Надходження», в тому числі статтю 2 «Надходження 

коштів на виконання власних повноважень» та статтю 2.1 «Членські внески та 

інші платежі членів АПУ» розділу І «Надходження» на 3 147 633,00 грн.; 

зменшити розділ ІІ «Витрати (видатки)» на 3 147 633,00 грн., в тому 

числі:   

зменшити статтю 13 «Комунально-господарські, канцелярські та інші 

витрати» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 28 500,00 грн., в тому числі: 

статтю 13.7 «Витрати на телекомунікаційні послуги» на 5 000,00 грн.; 

статтю 13.9 «Витрати на розрахунково-касове обслуговування (послуги 

банків)» на 10 000,00 грн.; 

статтю 13.10 «Витрати на проведення аудиту річної фінансової звітності 

Аудиторської палати України» на 13 500,00 грн.; 



збільшити статтю 5 «Винагорода Голови АПУ за виконання повноважень 

(за рішенням з’їзду аудиторів)» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 6 100,00 грн., 

в тому числі: 

статтю 5.1 «Винагорода Голови АПУ за виконання повноважень згідно з 

договором ЦПХ »  на 5 000,00 грн.; 

статтю 5.2 «Нарахування ЄСВ на винагороду згідно з договором ЦПХ»  

на 1 100,00 грн.; 

збільшити статтю 11 «Винагорода залучених фахівців» розділу ІІ 

«Витрати (видатки)» на 146 400,00 грн., в тому числі: 

статтю 11.3 «Залучені фахівці для технічної підтримки та інформаційного 

наповнення офіційного веб-сайту та сторінок в соціальних мережах АПУ» на 

120 000,00 грн.; 

статтю 11.5 «Нарахування ЄСВ на винагороди згідно з договорами ЦПХ 

залучених фахівців» на 26 400,00 грн.; 

збільшити статтю 13 «Комунально-господарські, канцелярські та інші 

витрати» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 11 000,00 грн., в тому числі: 

статтю 13.4 «Придбання поштових, канцелярських, господарських 

товарів, інвентаря» на 6 000,00 грн.; 

статтю 13.6 «Витрати на транспортні послуги» на 3 000,00 грн.; 

статтю 13.8 «Витрати на передплату періодичних видань» на 2 000,00 

грн.; 

додати статтю 15 «Сплата внеску для вступу АПУ до Міжнародної 

федерації бухгалтерів - International Federation of Accountants (IFAC)» розділу ІІ 

«Витрати (видатки)» в сумі 150 000,00 грн.; 

статтю «Витрати майбутніх періодів» розділу ІІ «Витрати (видатки)» 

визначити статтею 16; 

зменшити статтю 16 «Витрати майбутніх періодів» розділу ІІ «Витрати 

(видатки)» на 3 432 633,00 грн. 

2. Затвердити Кошторис Аудиторської палати України на 2021 рік (в 

частині фінансування власних повноважень) з урахуванням внесених змін та 

залишків коштів на початок року: 

- по надходженням на суму 17 500 581,00 грн.; 

- по витратам на суму 17 500 581,00  грн. 
2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

 

 

Голова АПУ          Тетяна КАМЕНСЬКА 
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