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РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
27.04.2021                                            м. Київ                                 № 56/2 

 

 

Про внесення змін до  

Порядку делегування (передачу) аудитором свого голосу іншому аудитору  

для участі на з’їзді аудиторів України 
 

 

Керуючись статтями 47-49 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, положеннями 

Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 № 2155-VIII, 

Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 

22.05.2003 № 851-IV (із змінами і доповненнями), Статутом Аудиторської 

палати України, затвердженим рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 

18.05.2019, Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим 

рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018, Порядком 

скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженим рішенням 

установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 та Порядком 

функціонування Порталу «Е-кабінет», держателем та технічним 

адміністратором якого є Аудиторська палата України, затвердженим рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 12.04.2021 № 55/2,  Рада Аудиторської 

палати України  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Порядку делегування (передачу) аудитором свого 

голосу іншому аудитору на з’їзді аудиторів України, затвердженого рішенням 

Аудиторської палати України від 13.12.2018 № 5/3 (із змінами) (далі – 

Порядок), а саме: 

1.1. другий абзац пункту 4 Порядку викласти у такій редакції: «Заява на 

делегування аудитором свого голосу в електронному вигляді складається за 

формою, наведеною у додатку до цього Порядку, та має бути подана шляхом: 

- направлення електронного листа на адресу електронної пошти 

Аудиторської палати України: delegat@apu.com.ua  

або 



- за допомогою Порталу «Е-кабінет» на вебсайті Аудиторської палати 

України (далі - Портал «Е-кабінет»)»; 

1.2. у другому абзаці пункту 5 Порядку після слів «про одержання 

(підтвердження про прочитання) електронної заяви аудитора» доповнити 

словосполученням «або інформації щодо відповідного статусу відправленої 

заяви на Порталі «Е-кабінет»»; 

1.3. третій абзац пункту 5 Порядку викласти у такій редакції:  «У разі 

ненадходження на адресу електронної пошти аудитора підтвердження про факт 

одержання (підтвердження про прочитання) його електронної заяви, або у разі 

відсутності інформації щодо відповідного статусу відправленої заяви на 

Порталі «Е-кабінет», така заява вважається не одержаною Секретаріатом».  

 2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

 

Голова АПУ  Тетяна КАМЕНСЬКА 
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