
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

06.11.2020                                        м. Київ                                  № 48/2  

 

                             

 

Про затвердження Порядку  

відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності 

для проведення аудиту річної фінансової звітності Аудиторської палати 

України та надання інших аудиторських послуг 

 

Відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», Статуту Аудиторської палати України, затвердженого 

рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019, Положення про 

Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду 

аудиторів України від 14.07.2018 (зі змінами та доповненнями), Рада 

Аудиторської палати України  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок відбору незалежного суб’єкта аудиторської 

діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Аудиторської 

палати України та надання інших аудиторських послуг (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Ради Аудиторської 

палати України від 31.01.2019 № 7/4 «Про Порядок проведення конкурсного 

відбору суб’єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової 

звітності Аудиторської палати України». 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

4.  Це рішення набирає чинності дати його оприлюднення. 

 

 

 Голова АПУ                                                                           Т.О. Каменська 
 
 
 
 

 



Додаток  

до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 06.11.2020 № 48/2 
 

ПОРЯДОК 

відбору незалежного суб’єкта аудиторської діяльності 

для проведення аудиту річної фінансової звітності Аудиторської палати 

України та надання інших аудиторських послуг 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсного відбору 

незалежного суб’єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту річної 

фінансової звітності Аудиторської палати України та надання інших аудиторських 

послуг. 

2. Рішення про проведення конкурсу з відбору незалежного суб’єкта 

аудиторської діяльності (далі — конкурс) приймається Радою Аудиторської 

палати України та оприлюднюється на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

3. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які 

щонайменше: 

3.1. відповідають вимогам, установленим Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес та включені до відповідного 

розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

3.2. до яких не застосовувалися стягнення упродовж трьох років до дати 

прийняття Радою Аудиторської палати України рішення про оголошення 

конкурсу. 

В рішенні Ради Аудиторської палати України про проведення конкурсу 

можуть бути встановлені додаткові критерії, що висуваються до учасників 

конкурсу. 

4. Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності подають до 

Аудиторської палати України конкурсні пропозиції, які містять:  

4.1. інформацію (підтверджену відповідними оригіналами документів/їх 

копіями, засвідченими належним чином) про суб’єкта аудиторської діяльності, що 

включає відомості про: 

4.1.1. найменування суб’єкта аудиторської діяльності та номер реєстрації в 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;  

4.1.2. досвід аудиторської діяльності ключового партнера з аудиту та 

аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для надання послуг; 

4.1.3. інформацію про відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності 

існуючого та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час 

надання послуг Аудиторській палаті України (декларація в довільній формі). 

4.2. комерційну пропозицію (в окремому запечатаному конверті з написом 

«комерційна пропозиція»), яка включає орієнтовний строк (робочих днів) 

виконання завдання та цінову пропозицію. 

5. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу до Секретаріату 

Аудиторської палати України в прошитому вигляді, при цьому комерційна 

пропозиція (яка містить строки виконання завдання та цінову пропозицію) 



обов’язково має бути в окремому запечатаному конверті з написом «комерційна 

пропозиція». 

6. Конкурсні пропозиції розглядаються на засіданні Ради Аудиторської 

палати України.  

7. Конкурсні пропозиції, які не відповідають вимогам, встановленим пунктом 

4 цього Порядку, та/або подані учасниками, які не відповідають вимогам 

встановленим пунктом 3 цього Порядку, відхиляються.  

8. Конкурсні пропозиції, які відповідають, вимогам встановленим пунктом 4 

цього Порядку, та подані учасниками, які відповідають вимогам встановленим 

пунктом 3 цього Порядку, допускаються до конкурсного відбору. 

9.  На засіданні Ради Аудиторської палати України розпечатуються конверти 

з комерційними пропозиціями. Члени Ради Аудиторської палати України 

ознайомлюються з інформацією про суб’єктів аудиторської діяльності, 

комерційними пропозиціями та шляхом голосування обирають переможця 

конкурсного відбору.  

10. При обранні переможця конкурсного відбору члени Ради Аудиторської 

палати України беруть до уваги, зокрема: 

10.1. репутацію суб’єкта аудиторської діяльності; 

10.2. наявність/відсутність у суб’єкта аудиторської діяльності існуючого 

та/або потенційного конфлікту інтересів і загроз незалежності під час надання 

послуг Аудиторській палаті України; 

10.3. орієнтовний строк (робочих днів) виконання завдання; 

10.4. вартість послуг, вказану у комерційній пропозиції; 

10.5. інші чинники, які на їх думку, можуть вплинути на якість надання 

послуг. 

11. Інформація про переможця конкурсного відбору оприлюднюється на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України. У випадку, якщо переможець 

конкурсного відбору упродовж 10 календарних днів  після оприлюднення 

інформації про нього не звернувся до Аудиторської палати України для укладання 

договору, Рада Аудиторської палати України має право прийняти рішення про 

повторний розгляд поданих учасниками пропозицій та обрати переможцем іншого 

учасника конкурсного відбору або скасування результатів цього конкурсного 

відбору та проведення нового конкурсного відбору. 

 

_____________________ 
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