
  

 

   

  АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 
 

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
       

28.04.2022                                      Київ                              № 85/1 

 
Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України  

 від 27.01.2022  № 79/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» 
 

Керуючись статтею 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Статутом Аудиторської палати України, Положенням про 

Раду Аудиторської палати України та Порядком скликання та проведення з’їзду 

аудиторів України, у зв’язку із запровадженням воєнного стану згідно з Указом 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 

64/2022 та продовженням строку дії воєнного стану, відповідно до Указів Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 

133/2022 та від 18.04.2022  №259/2022, Рада Аудиторської палати України 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 27.01.2022 № 79/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» (далі – 

рішення), а саме: 

1) пункт 1 рішення викласти в такій редакції: 

   «1. Визначити дату та місце проведення з’їзду аудиторів України після скасування 

воєнного стану (з урахуванням можливості забезпечення рівних можливостей доступу 

аудиторів до участі у професійному самоврядуванні та недопущення загрози життю 

та здоров’ю аудиторів під час проведення цього з’їзду)»; 

2)  пункт 6 рішення викласти в такій редакції: 

 «6. Одночасно з прийняттям рішення про визначення дати та місця проведення 

з’їзду аудиторів України визначити, відповідно до вимог Порядку скликання та 

проведення з’їзду аудиторів України, строк прийняття пропозицій від членів 

Аудиторської палати України»; 

3)  пункт 7 рішення викласти в такій редакції: 

«7. Одночасно з прийняттям рішення про визначення дати та місця проведення 

з’їзду аудиторів України визначити, відповідно до вимог Порядку скликання та 

проведення з’їзду аудиторів України, строк висування кандидатів на посаду 

Виконавчого директора України». 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України, з метою виконання 

вимоги частини третьої статті 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», проінформувати Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю про прийняте рішення. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити  

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

 

Голова АПУ      Тетяна КАМЕНСЬКА 


