
 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 30.01.2020                                 м. Київ                                 № 29/9 

 

 

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 установчого з’їзду аудиторів України 

від 14.07.2018, 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, з метою 

виконання рекомендацій Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю, наданих листом від 21.10.2019 № 138, 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, а саме: 

пункт 4 Порядку доповнити реченням наступного змісту: «У довіреності 

або заяві про представництво інтересів  обов’язково зазначається згода на 

обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» та згоди на оприлюднення інформації на вебсайті»; 

у пункті 5 після слова «прийом» доповнити словосполученням 

«довіреностей та»; 

пункт 6 доповнити реченням такого змісту: «Інформація про кількість 

делегованих аудитору голосів підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті 

Аудиторської палати України за 3 дні до проведення з’їзду аудиторів України»;  



 викласти у новій редакції Додаток № 1 до Порядку – Заяву про 

делегування (передачу) права голосу (додається). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

 

 

Голова АПУ  Т.О. Каменська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Додаток № 1  

до рішення Ради Аудиторської палати 

України від 30.01.2020 № 29/9    

 Додаток № 1  

до Порядку делегування (передачі) 

аудитором свого голосу іншому аудитору для 

участі на з’їзді аудиторів України  

 

З А Я В А 

про делегування (передачу) права голосу 

 
місто  дата 

 

 Я, аудитор - ____________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

(номер реєстрації у Реєстрі ____________) «___»__________ року народження, 

паспорт серії _____ № ______________ виданий 

____________________________________________________________________  
(назва органу, який видав паспорт та дата видачі документа) 

року (надалі – Аудитор), даною заявою  

 

делегую (передаю) 

 

аудитору - 

______________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по батькові) 

номер реєстрації у Реєстрі ____________) «___»___________ року народження, 

паспорт серії _____ № ______________ виданий 

____________________________________________________________________  
(назва органу, який видав паспорт та дата видачі документа) 

року (надалі – Представник),  

 

право приймати участь та представляти мої інтереси виключно на з’їзді 

аудиторів України, який відбудеться ______________ за адресою: 

_________________________. 

На підставі цієї заяви Представнику делегується (передається) право 

голосувати від мого імені з питань порядку денного чергового з’їзду 

Аудиторської палати України на власний розсуд. 

 Представник не має права передавати делеговане (передане) йому право 

голосу будь-яким третім особам.  

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю 

згоду на обробку моїх персональних даних та оприлюднення інформації щодо 

делегування (передачу) права голосу на офіційному вебсайті Аудиторської 

палати України. 

 
кваліфікований електронний підпис 

фізичної особи - Аудитора 

 

  

дата  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T102297.html
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