
  

 

   

  АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 
 

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

       
26.08.2020                                    м. Київ                              № 44/1 

 

Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України  

 від 30.01.2020  № 29/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» 

 

Керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та Порядком скликання та проведення з’їзду аудиторів 

України, затвердженим  рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 

14.07.2018 (зі змінами), враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 

змінами), відповідно до якої, залежно від епідемічної ситуації в регіоні або 

окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється 

«зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19 та рішення Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про встановлення 

рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19» від 20.08.2020 (протокол 

№ 24), згідно якого: 

-  з 00:00 години 24.08.2020 у м. Києві встановлено «жовтий» рівень 

епідеміологічної небезпеки поширення  COVID-19 (забороняється, зокрема, 

проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів 

площі будівлі);  

- з 00:00 години 24.08.2020 в окремих районах Київської області 

встановлено «помаранчевий» рівень епідеміологічної небезпеки поширення  

COVID-19 (забороняється, зокрема, проведення масових заходів за участю 

більш як 220 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі); 

- у ряді населених пунктів України встановлено «червоний» рівень 

епідеміологічної небезпеки поширення  COVID-19 (суттєві обмеження у 

транспортному сполученні); 

з метою дотримання вимог нормативних актів у сфері протидії 

поширенню COVID-19, уникнення загрози життю та здоров’ю аудиторів, 

недопущення дискримінації за регіональною ознакою та забезпечення рівних 

можливостей доступу аудиторів до участі у професійному самоврядуванні, Рада 

Аудиторської палати України 

 

 

 



  

 

   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 30.01.2020 № 29/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» (зі 

змінами, внесеними рішенням Ради Аудиторської палати України від 

08.05.2020 № 37/1) (далі – рішення), а саме: 

1) пункт 1 рішення викласти в наступній редакції: 

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

відміни карантину та/або скасування протиепідемічних заходів/карантинних 

обмежень в обсязі, достатньому для проведення з’їзду аудиторів України (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 5 рішення викласти в наступній редакції: 

«5. 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».  

 

2. Доручити Виконавчому директору Курезі Т.В. звернутися до Торгово-

Промислової палати України з пропозицією розірвати попередньо укладений 

договір оренди приміщення від 19.02.2020 № 6 та здійснити, пов’язані з таких 

розірванням, розрахунки по ньому. 

 

3. 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. 

 

4. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Голова АПУ        Т.О. Каменська 
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