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РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

       
08.05.2020                                    м. Київ                              № 37/1 

 

Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України  

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

 

Керуючись статтею 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, Статутом Аудиторської 

палати України, затвердженим  рішенням чергового 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 Порядком скликання та проведення з’їзду аудиторів України, 

затвердженим  рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018, 

враховуючи закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», указ 

Президента України від 13.03.2020 № 87 «Про рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанову 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020  № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р «Про переведення єдиної 

державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», 

рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, протоколи засідання Постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 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» (далі 

– рішення), а саме: 

1) пункт 1 рішення викласти в такій редакції: 



  

 

   

«1. Провести черговий з’їзд аудиторів України «25» вересня 2020 року 

за адресою: місто Київ, вул. Велика Житомирська, 33.  

Початок роботи з’їзду о 10:00, початок реєстрації о 9:00»; 

2)  пункт 5 рішення викласти в такій редакції: 

«5. Встановити строк прийняття пропозицій від членів Аудиторської 

палати України до проєкту  порядку денного з'їзду аудиторів України 

до 18-00 «26» серпня 2020 року».   

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України з метою 

виконання вимоги частини третьої статті 48 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» направити лист до Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щодо погодження дати 

проведення чергового з’їзду аудиторів України. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити  

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України після узгодження дати проведення чергового з’їзду аудиторів України 

із Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

 

 

Голова АПУ        Т.О. Каменська 
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