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Р І Ш Е Н Н Я 
30.01.2020                                                                        № 29/11 

м. Київ 

 

Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Аудиторської 

палати України 

 

Відповідно до вимог Законів України «Про інформацію» від 02.10.1992  

№ 2657-XII (зі змінами й доповненнями), «Про доступ до публічної інформації» 

від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змінами й доповненнями),  «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (зі змінами й доповненнями), 

керуючись Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.2017  № 2258-VIII, Статутом Аудиторської палати України, 

затвердженим рішенням з’їзду аудиторів України від 18.05.2019  № 1/11, 

Положенням про Раду Аудиторської палати України, затвердженим рішенням 

установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018  (зі змінами та 

доповненнями), Рада Аудиторської палати України  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до Положення про інформаційну політику Аудиторської палати 

України, затвердженого рішенням Ради Аудиторської палати України від  

25.07.2019 № 17/1(далі – Положення) такі зміни: 

підпункт 3.1.8. пункту 3.1. розділу 3 Положення доповнити реченням: 

«Інформація проєкту порядку денного про учасників дисциплінарних проваджень,  

суб’єктів перевірок контролю якості аудиторських послуг та суб’єктів звернень до 

АПУ не оприлюднюється»; 

підпункт 3.1.9. пункту 3.1. розділу 3 Положення викласти у такій редакції: 

«3.1.9. рішення органів управління (з’їзду аудиторів України та Ради АПУ), 

витяги з протоколів з’їзду аудиторів України та засідань Ради АПУ, які містять 

результативну частину та  результати голосування по питаннях порядку денного 

з’їзду аудиторів України та засідань Ради АПУ (окрім інформації про учасників 

дисциплінарних проваджень та суб’єктів аудиторської діяльності, до яких не 

застосовано стягнення, а також суб’єктів звернень до АПУ), з урахуванням вимог 

статті 44 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», не пізніше, ніж на 14-й день після дати з’їзду або засідання»; 

у пункті 3.7. розділу 3 Положення слово «інформацію» замінити на 

словосполучення «офіційну інформацію АПУ або іншу офіційну інформацію»; 

 



  

 

підпункт 4.1.3. пункту 4.1. розділу 4 Положення викласти у такій редакції: 

«4.1.3. Службова інформація – інформація, що міститься у внутрівідомчій 

службовій кореспонденції АПУ, доповідних записках і рекомендаціях, якщо вони 

пов’язані із розробкою напряму діяльності АПУ або процесом прийняття нею 

рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень»; 

пункт 4.14. розділу 4 Положення викласти у такій редакції: 

«4.14. Особи, винні у розголошенні та (або) наданні доступу третім особам 

до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність передбачену 

статтею 147 «Стягнення за порушення трудової дисципліни» Кодексу законів про 

працю України, статтею 361-2 «Несанкціоновані збут або розповсюдження 

інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-

обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, 

комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації» Кримінального кодексу 

України, статями 172-8 «Незаконне використання інформації, що стала відома 

особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом 

повноважень», 188-39 «Порушення законодавства у сфері захисту персональних 

даних», 212-5 «Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів 

та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»,    

212-6 «Здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних 

(автоматизованих) системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій 

баз даних інформаційних (автоматизованих) систем» Кодексу України про 

адміністративні правопорушення»; 

пункт 3 додатку 1 до Положення викласти у такій редакції: 

«3. Службова інформація, якою є інформація, що міститься у внутрівідомчій 

службовій кореспонденції АПУ, доповідних записках і рекомендаціях, якщо вони 

пов’язані із розробкою напряму діяльності АПУ або процесом прийняття нею 

рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень, та 

міститься в матеріалах підготовки до з’їзду аудиторів України та засідань Ради 

АПУ». 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Голова АПУ       Т.О. Каменська 
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