
  

 

 

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 
 

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
28.04.2022                                                                                  № 85/8  

                                     Київ 
 

Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 25 

квітня 2019 року № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами 

аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України» 
 

Відповідно до частини тринадцятої статті 15 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-

VIII, керуючись Статутом Аудиторської палати України, затвердженим рішенням 

чергового з’їзду аудиторів України від 17.07.2021 (протокол № 2), Положенням 

про Раду Аудиторської палати України (нова редакція), затвердженим рішенням 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 464  «Про деякі 

питання забезпечення діяльності державної установи «Орган суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю» у 2022 році», зокрема щодо розміру внеску, що 

сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю, Рада Аудиторської палати України 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Ради Аудиторської палати України від 25 квітня 
2019 року  № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської 

діяльності на користь Аудиторської палати України», а саме: 
- замінивши у пункті третьому рішення слова і цифри «по 31 грудня 2022 

року» словами і цифрами «по 31 грудня 2021 року». 
- доповнивши рішення після пункту третього пунктом четвертим такого 

змісту: 
«Установити, що у 2022 році розмір внеску, який визначений пунктом 1 

цього рішення, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь 
Аудиторської палати України від суми винагороди (без урахування податку на 
додану вартість) за кожним договором з надання аудиторських послуг з 
обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять 
суспільний інтерес становить 0 (нуль) відсотків. Надміру сплачені у 2022 році 
суб’єктами аудиторської діяльності суми внесків на користь Аудиторської палати 

України зараховуються у рахунок майбутніх платежів». 
Пункт четвертий рішення вважати відповідно пунктом п’ятим. 
 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 
рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

 

Голова АПУ                                                            Тетяна КАМЕНСЬКА 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n180

