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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 

(витяг) 

 
15.11.2018 р.         № 4 

 

засідання Ради Аудиторської палати України 

 

Дата проведення засідання – 15 листопада 2018 р. 

Місце проведення засідання – м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 

Час проведення засідання – з 12-00 год. до 14-55 год. 

 

Присутні члени Ради АПУ: 

Барановська О.М., Бондар В.П., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., 

Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., Шульман М.К. 

 

Відсутні члени Ради АПУ: 

Дзюба Л.А., Церетелі Л.Г. 

 

Присутні на засіданні Ради АПУ (без права голосу): 

Виконавчий директор АПУ– Куреза Т.В.  

Юрист – Авраменко В.Д. 

Працівники Комітету з контролю якості аудиторських послуг (під час  

розгляду питання «Про затвердження Плану роботи працівників Аудиторської 

палати України, відповідальних за перевірку системи контролю якості суб’єктів 

аудиторської діяльності») Згурська С.Й., Рубітель О.Ю., Царенко О.В.. 

 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т.О. 

Секретар – Гасенко О.С. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 

1. Про рішення Ради нагляду Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю від 07.11.2018 р. №4. 
Голова АПУ Каменська Т.О. 

2. Про затвердження Плану роботи працівників Аудиторської палати 

України, відповідальних за перевірку системи контролю якості суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

Член Ради АПУ Сушко Д.С. 
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3. Про погодження проекту наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження порядку формування відкритого переліку незалежних 

аудиторів в рамках спільних операційних програм прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 – 2020». 

         Виконавчий директор АПУ Куреза Т.В. 

4. Про звернення номінаційного комітету щодо формування Ради 

нагляду за аудиторською діяльністю. 
          Голова АПУ Каменська Т.О. 

5. Про звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України «Щодо аудиту суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки». 
           Голова АПУ Каменська Т.О. 

6. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ОМЛ» стосовно співпраці. 

            Виконавчий директор АПУ Куреза Т.В. 

 

1. Про рішення Ради нагляду Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю від 07.11.2018 р. №4. 

<…> 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до уваги витяг з рішення Ради нагляду Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю від 07.11.2018 р. № 4 в частині переліку 

професійних організацій. 

2. Направити лист до Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю «Щодо перегляду переліку професійних організацій сертифікат 

(диплом) яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів 

фінансової звітності» (додається). 

Доручити Голові Аудиторської палати України Каменській Т.О. 

підписати лист до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

3. Схвалити інформаційний лист «Щодо формування розділу 3 та розділу 

4 Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» (додається). 

 

2. Про затвердження Плану роботи працівників Аудиторської палати 

України, відповідальних за перевірку системи контролю якості суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

<…> 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити План роботи працівників Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг на листопад - грудень 2018 року (додається). 

2. Доручити працівникам Комітету з контролю якості аудиторських 

послуг щомісяця інформувати Раду Аудиторської палати України про 

результати проведеної роботи за попередній місяць через подання на кожне 

засідання Ради Аудиторської палати України аналітичної довідки. 
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3. Про погодження проекту наказу Міністерства фінансів України 

«Про затвердження порядку формування відкритого переліку незалежних 

аудиторів в рамках спільних операційних програм прикордонного 

співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014 – 2020». 

<…> 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів в 

рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту сусідства 2014-2020»  без зауважень. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

направлення Аркушу погодження наказу Міністерства фінансів України «Про 

затвердження порядку формування відкритого переліку незалежних аудиторів в 

рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва 

Європейського інструменту сусідства 2014-2020» до Міністерства фінансів 

України. 

 

4. Про звернення номінаційного комітету щодо формування Ради 

нагляду за аудиторською діяльністю. 

<…> 

Інформація прийнята до відома. 

 

5. Про звернення Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України «Щодо аудиту суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки». 

<…> 

ВИРІШИЛИ: 

Направити лист до Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України «Щодо аудиту суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки». 

 

6. Про звернення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЛ» 

стосовно співпраці. 

<…> 

Інформація прийнята до відома. 

 

 

Головуючий                               (підпис)                 Каменська Т.О. 

 

 

Секретар      (підпис)            Гасенко О.С. 

 

Виконавчий директор  

 

(підпис)              Куреза Т.В. 


	Присутні члени Ради АПУ:

