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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 

(ВИТЯГ) 

21.01.2021                                № 52 
 

чергового засідання Ради Аудиторської палати України 
 

Дата проведення засідання  – 21 січня 2021 року. 

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

Час проведення засідання  –  з 10:00 год. до 15:30 год. 
 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Барановська О.М., Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько 

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

Відсутні на засіданні члени Ради Аудиторської палати України:  

Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Церетелі Л.Г.  
 

<…> 

 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т. О. 

Секретар – Добровольська Т. А. 

 

<…> 

 

 Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., 

Шульман М.К.). 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати України, 

прийнятих на попередніх засіданнях. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

2. Про скликання чергового з’їзду аудиторів України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

3. Про внесення змін та доповнень до План-графіку проведення перевірок з 

контролю якості аудиторських послуг на 2021 рік. 

Голова Комітету з контролю якості 

 аудиторських послуг Царенко О.В. 

4. Про розгляд дисциплінарних справ, а саме  щодо: 

4.1.ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ»;  



2 
 

4.2. ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРЗАХІДАУДИТ»;  

4.3.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ АУДИТ»;  

4.4.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ГОРИЗОНТАЛЬ»;  

4.5.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ЮСКУТУМ АУДИТ»;  

4.6.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП»;  

4.7.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«БЛИСКОР ГАРАНТ»;  

4.8.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«ЮРЕК-АУДИТ». 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

5. Про результати перевірок відомостей, зазначених у заявах (скаргах), що 

надійшли до   Аудиторської палати України 

<…> 

Голова Комітету з контролю якості 

 аудиторських послуг Царенко О.В. 

6. Про порушення дисциплінарних справ за результатами перевірки контролю 

якості аудиторських послуг 

<…> 

Голова Комітету з контролю якості  

аудиторських послуг Царенко О.В. 

7. Про порушення дисциплінарних справ за результатами перевірки 

достовірності відомостей, що оприлюднені у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 

<…> 

Голова Комітету з контролю якості  

аудиторських послуг Царенко О.В. 

8. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік. 

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

9. Про стан сплати членських внесків до Аудиторської палати України за 2020 

рік. 

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

10. Про проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України 

за 2020 рік. 

         Виконавчий директор Куреза Т. В. 

11. Про Структуру та штатний розпис Аудиторської палати України.  

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

12. Про проєкт Кошторису Аудиторської палати України на 2021 рік.  

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

13. Про рішення Науково-методичної ради Аудиторської палати України. 

Член РАПУ Романюк М.В. 

14. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України, а саме: 

14.1. звернення <…> щодо внесення питання до порядку денного з’їзду 

аудиторів України (вх. № 01-01-20/1076 від 29.12.2020); 

14.2. депутатське звернення від народного депутату України <…> щодо 

надання роз’яснення стосовно розмежувань повноважень суб’єктів 
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аудиторської діяльності включених до відповідних розділів Реєстру аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності (вх. № 01-01-20/5 від 05.01.2021); 

14.3. лист <…> щодо сплати членського внеску за 2020 рік (вх. № 01-01-

20/1032 від 21.12.2020); 

14.4. лист <…> щодо надання інформації (вх. № 01-01-20/21 від 11.01.2021); 

14.5. заява <…> про відкриття дисциплінарного провадження щодо аудиторів 

та суб’єкта аудиторської діяльності <…> (вх. № 01-01-20/23 від 12.01.2021); 

14.6. лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 

погодження рішення Комісії від 12.01.2021 № 10.  

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

15. Про проєкт Положення про організацію заходів Аудиторської палати 

України. 

     Виконавчий директор Куреза Т. В. 

16. Про план-графік заходів Аудиторської палати України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

17. Різне. 

17.1. Про лист Державної установи «Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» щодо проєкту Рекомендацій з самооцінки 

суб’єктами аудиторської діяльності ефективності внутрішньої політики і 

процедур системи внутрішнього контролю якості.  

Виконавчий директор Куреза Т. В. 

17.2. Про лист Аудиторської палати України до Українського культурного 

фонду щодо Вимог до Звіту незалежного аудитора з надання впевненості 

щодо достовірності та відповідності фінальної звітності Грантоотримувача 

про реалізацію проекту вимогам Українського культурного фонду. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

17.3. Про ситуацію, яка склалась на ринку аудиторських послуг, які 

здійснюють суб’єкти аудиторської діяльності, які не мають права на 

проведення обов’язкового аудиту. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

17.4. Про можливість створення окремих комп’ютерних програм для суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

__________________ 

 

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати 

України, прийнятих на попередніх засіданнях. 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М.,  

Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з виконання доручення, надане рішенням Ради Аудиторської палати 

України (протокол № 47 від 22.10.2020) щодо рекомендації Комітету з 
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контролю якості аудиторських послуг скласти акт про неможливість 

проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг суб’єкта 

аудиторської діяльності <…>. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С., Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з виконання доручення, надане рішенням Ради Аудиторської 

палати України (протокол № 46 від 24.09.2020) щодо аналізу можливостей 

впровадження автоматизованої інформаційної системи реєстрації заяв в 

програмних продуктах, які зараз запроваджуються в Аудиторській палаті 

України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С., Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з виконання доручення, надане рішенням Ради Аудиторської 

палати України (протокол № 15 від 27.06.2019) щодо укладання  договорів з 

платіжними системами на забезпечення виконання вимог п. 2.6. Положення 

про членські внески у зв’язку із його виконанням. 

 

<…> 

 

2. Про скликання чергового з’їзду аудиторів України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С., Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Провести черговий з’їзд аудиторів України «11» червня 2021 року за 

адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33.  
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2. Початок роботи з’їзду о 10:00, початок реєстрації о 09:00.  

3.Підставою для скликання з’їзду аудиторів України є стаття 48 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та  

рішення Ради АПУ. 

4. Схвалити проєкт порядку денного чергового з’їзду аудиторів України 

(додаток № 1). 

5. Затвердити проєкт Регламенту проведення з'їзду аудиторів України 

(додаток № 2).  

6. Встановити строк прийняття пропозицій від членів Аудиторської 

палати України до проєкту  порядку денного з'їзду аудиторів України до «11» 

травня 2021 року.   

7. Віднести до переліку інформаційних матеріалів, підготовлених до 

чергового з’їзду аудиторів України,  додані до проєкту порядку денного 

проєкти рішень та проєкти документів, з якими можна ознайомитися на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України https://www.apu.com.ua/. 

8. Загальна кількість аудиторів відповідно до даних Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності на дату прийняття рішення про скликання 

чергового з'їзду аудиторів України складає 2713 осіб. 

9. Доручити Виконавчому директору Курезі Т.В. укласти договір оренди 

приміщення для проведення чергового з’їзду аудиторів України та здійснити 

розрахунки по ньому.  

10. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження. 

11. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

3. Про внесення змін та доповнень до План-графіку проведення перевірок 

з контролю якості аудиторських послуг на 2021 рік. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.);  

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Сушко 

Д.С.). 

 Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни та доповнення до Плану-графіку проведення перевірок 

на 2021 рік, а саме: 

1.1. включити до Плану-графіку на 2021 рік суб’єктів аудиторської 

діяльності (далі – САД), що перейшли з ІІ розділу Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності та мають чинне свідоцтво про проходження 

перевірки системи контролю якості, термін дії якого спливає 31.12.2021 року, 

та визначити термін проведення перевірки ІІ квартал такого САД, а саме: 

https://www.apu.com.ua/
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<…> 

1.2. включити до Плану-графіку проведення перевірок на 2021 рік (за 

власною ініціативою САД) та визначити термін проведення перевірки таких 

суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: 

<…> 

1.3     перенести на ІV квартал 2021 року перевірку із контролю якості 

аудиторських послуг <…>, яка запланована на ІІ квартал 2021 року. 

2. Направити План-графік проведення перевірок з контролю якості на 

2021 рік (із змінами та доповненнями) до Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» на погодження.  

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України після 

погодження План-графіку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг на 2021 рік з Державною установою «Орган суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю». 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

4. Про розгляд дисциплінарних справ, а саме  щодо: 

4.1.ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ»;  

4.2. ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРЗАХІДАУДИТ»;  

4.3.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ АУДИТ»;  

4.4.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ГОРИЗОНТАЛЬ»;  

4.5.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ЮСКУТУМ АУДИТ»;  

4.6.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП»;  

4.7.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»;  

4.8.ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «ЮРЕК-АУДИТ». 

 

4.1. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С., Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «УКРЗАХІДАУДИТ» (код 

ЄДРПОУ 20833340, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
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аудиторської діяльності 0541) та застосувати до нього дисциплінарне 

стягнення у вигляді попередження. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з урахуванням 

вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 44 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

4.2.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Сушко Д.С., Шульман М.К.); 

 «ПРОТИ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Романюк М.В.); 

 «УТРИМАЛИСЬ» - 1 член Ради Аудиторської палати України 

(Каменська Т.О.) 

 Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «УКРЗАХІДАУДИТ» (код 

ЄДРПОУ 20833340, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 0541) та застосувати до нього дисциплінарне 

стягнення у вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності на строк три місяці. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з урахуванням 

вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 44 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

4.3. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С., Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ 

АУДИТ» (код ЄДРПОУ 38779546, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 4587) та застосувати до нього дисциплінарне 

стягнення у вигляді попередження. 
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2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з урахуванням 

вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 44 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

4.4. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С., Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГОРИЗОНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 37878632, номер 

реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4486) та 

застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк два роки. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з урахуванням 

вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 44 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  

 

4.5. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Шульман 

М.К.); 

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Сушко 

Д.С.) 

 Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЮСКУТУМ АУДИТ» (код ЄДРПОУ 39847742, 

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

4672) та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді 

попередження. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з урахуванням 
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вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 44 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  

 

4.6. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М.,  

Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРІСТЕР АГЕНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 

31992339, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 2935) та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді 

зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності на строк один рік. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з урахуванням 

вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 44 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

4.7.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Сушко Д.С., Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 16463676, 

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

0218) та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення 

права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк 

один рік. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з урахуванням 

вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 44 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  
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4.8. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.); 

«УТРИМАЛИСЬ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Редько 

К.О.) 

 Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити в задоволенні клопотання від 13.01.2021 (вх. № 01-01-20/27) 

про перегляд рішення щодо порушення дисциплінарної справи стосовно 

суб’єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю 

Аудиторської фірми «Юрек-Аудит». 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Сушко Д.С., Шульман М.К.); 

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 членів Ради Аудиторської палати України (Редько 

К.О., Романюк М.В.) 

 Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ЮРЕК-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 22841651, номер 

реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 1385) та 

застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на строк шість 

місяців. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з урахуванням 

вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 44 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

<…> 

 

5. Про результати перевірок відомостей, зазначених у заявах (скаргах), що 

надійшли до   Аудиторської палати України 

<…> 
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5.1. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 7 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відмовити у порушенні дисциплінарної справи стосовно суб’єкта 

аудиторської діяльності <…>. 

 

5.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно аудитора <…>.  

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 25 лютого 

2021 року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 

3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити аудитора про 

можливість його участі у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення) 

 

6. Про порушення дисциплінарних справ за результатами перевірки 

контролю якості аудиторських послуг 

<…> 
 

6.1. 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської діяльності 

<…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 25 лютого 

2021 року об 11 годині 15 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 

3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити суб’єкта аудиторської 

діяльності про можливість участі його представників у розгляді 

дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати України 

особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської палати 

України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних пристроїв 

(комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які 

дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

 

6.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської діяльності 

<…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 25 лютого 

2021 року об 11 годині 30 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 

3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити суб’єкта аудиторської 

діяльності про можливість участі його представників у розгляді 

дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати України 

особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської палати 

України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних пристроїв 

(комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які 

дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

 

6.3. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської діяльності 

<…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 25 лютого 

2021 року об 11 годині 45 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 

3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити суб’єкта аудиторської 

діяльності про можливість участі його представників у розгляді 

дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати України 

особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської палати 

України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних пристроїв 

(комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які 

дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 
 

6.4. 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської діяльності 

<…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 25 лютого 

2021 року о 12 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 

3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити суб’єкта аудиторської 

діяльності про можливість участі його представників у розгляді 

дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати України 

особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської палати 

України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних пристроїв 

(комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які 

дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Продовжити засідання Ради Аудиторської палати України. 
 

6.5. 
 

<…> 
 



14 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської діяльності 

<…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 25 лютого 

2021 року о 12 годині 15 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 

3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити суб’єкта аудиторської 

діяльності про можливість участі його представників у розгляді 

дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати України 

особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської палати 

України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних пристроїв 

(комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які 

дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 

<…> 

 

7. Про порушення дисциплінарних справ за результатами перевірки 

достовірності відомостей, що оприлюднені у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В.,  Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відмовити у порушенні дисциплінарних справ стосовно суб’єктів 

аудиторської діяльності: 

<…>. 

2. Відмовити у порушенні дисциплінарних справ стосовно аудиторів: 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В.,  Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарну справу стосовно суб’єкта аудиторської діяльності 

<…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарної справи відбудеться 25 лютого 

2021 року о 12 годині 30 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. Стрітенська, 10. 
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3. Секретаріату Аудиторської палати повідомити суб’єкта аудиторської 

діяльності про можливість участі його представників у розгляді 

дисциплінарної справи на засіданні Ради Аудиторської палати України 

особисто або без особистої присутності у приміщенні Аудиторської палати 

України (в режимі відеоконференції з використанням відповідних пристроїв 

(комп’ютерної техніки або смартфонів) з доступом до мережі Інтернет, які 

дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення). 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Порушити дисциплінарні справи стосовно аудиторів: 

<…>. 

2. Визначити, що розгляд дисциплінарних справ відбудеться 25 лютого 

2021 року, початок о 12 годині 30 хвилин, за адресою: м. Київ, вул. 

Стрітенська, 10. 

3. Секретаріату Аудиторської палати України повідомити аудиторів про 

можливість участі у розгляді дисциплінарної справи на засіданні Ради 

Аудиторської палати України особисто або без особистої присутності у 

приміщенні Аудиторської палати України (в режимі відеоконференції з 

використанням відповідних пристроїв (комп’ютерної техніки або смартфонів) 

з доступом до мережі Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та 

відеозображення). 
 

8. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 2020 

рік. 
 

<…> 

 

9. Про стан сплати членських внесків до Аудиторської палати України за 

2020 рік. 

 

<…> 

 

10. Про проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати 

України за 2020 рік. 
 

<…> 
 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Оголосити конкурсний відбір незалежного суб’єкта аудиторської 

діяльності для проведення аудиту річної фінансової звітності Аудиторської 

палати України та надання інших аудиторських послуг. 

2. Визначити наступне аудиторське завдання:  

1) аудит фінансової звітності Аудиторської палати України за період з 

01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року;  

2) перевірка виконання Кошторису Аудиторської палати України за 

період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, затвердженого рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 26.02.2020 № 31/1 (зі змінами) та 

рішенням Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 31.01.2020 (протокол 

№ 1/17) (зі змінами).  

3. Встановити кінцевий термін для подання конкурсних пропозицій 19 

лютого 2021 року.  

4.Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України.  

 

11. Про Структуру та штатний розпис Аудиторської палати України.  

 

<…> 

 

12. Про проєкт Кошторису Аудиторської палати України на 2021 рік.  

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Секретаріату Аудиторської палати України здійснювати видатки у І 

кварталі 2021 року на забезпечення діяльності Аудиторської палати України 

на рівні та в межах витрат, здійснених Аудиторською палатою України у ІV 

кварталі 2020 року. 

 

13. Про рішення Науково-методичної ради Аудиторської палати України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома результати роботи Науково-методичної ради 

Аудиторської палати України, а саме: Узагальнену інформацію для 

практикуючих аудиторів за напрямом роботи «Ідентифіковані ризики 

суттєвого викривлення та процедури у відповідь на них». 

2.  Доручити члену  Ради Аудиторської палати України Шульман 

Маргаріті Кімівні та членам Аудиторської палати України (за їх згодою) 

Кузіній Руслані Віліївні, Лохановій Наталії Олексіївні, Михайловій Олені 

Іванівні, Мярковському Анатолію Йосиповичу та Проскуріній Нелі 

Миколаївні виконати роботи по підготовці до публікації на сайті Аудиторської 

палати України методичного матеріалу «Узагальнена інформація для 

практикуючих аудиторів» за напрямом роботи «Ідентифіковані ризики 

суттєвого викривлення та процедури у відповідь на них».  

3. Доручити Виконавчому директору Аудиторської палати України 

Курезі Т.В. укласти договори цивільно-правового характеру з членами  

Аудиторської палати України Кузіною Русланою Віліївною, Лохановою 

Наталією Олексіївною, Михайловою Оленою Іванівною, Мярковським 

Анатолієм Йосиповичем та Проскуріною Нелею Миколаївною на виконання 

робіт по підготовці до публікації на сайті Аудиторської палати України 

методичного матеріалу «Узагальнена інформація для практикуючих 

аудиторів» за напрямом роботи «Ідентифіковані ризики суттєвого 

викривлення та процедури у відповідь на них». Встановити оплату за 

виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру у розмірі  117,84  

гривень за 1 (одну) годину. 

4. Доручити члену Ради Аудиторської палати України Шульман М.К. 

винести на обговорення на наступне засідання Ради Аудиторської палати 

України підготовлений до публікації вищевказаний методичний матеріал для 

подальшого схвалення до публікації на сайті Аудиторської палати України. 

 

14. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України, а саме: 

14.1. звернення <…> щодо внесення питання до порядку денного з’їзду 

аудиторів України (вх. № 01-01-20/1076 від 29.12.2020); 

14.2. депутатське звернення від народного депутату України <…> щодо 

надання роз’яснення стосовно розмежувань повноважень суб’єктів 

аудиторської діяльності включених до відповідних розділів Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (вх. № 01-01-20/5 від 

05.01.2021); 

14.3. лист <…> щодо сплати членського внеску за 2020 рік (вх. № 01-01-

20/1032 від 21.12.2020); 

14.4. лист <…> щодо надання інформації (вх. № 01-01-20/21 від 11.01.2021); 

14.5. заява <…> про відкриття дисциплінарного провадження щодо 

аудиторів та суб’єкта аудиторської діяльності <…> (вх. № 01-01-20/23 від 

12.01.2021); 

14.6. лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 

погодження рішення Комісії від 12.01.2021 № 10.  
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14.1. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити, з урахуванням пропозиції проєкт відповіді Аудиторської 

палати України на звернення <…> щодо внесення питання до порядку денного 

з’їзду аудиторів України стосовно звернення до Міністерства фінансів 

України щодо перегляду кількості годин безперервного навчання аудиторів з 

метою їх зменшення. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити 

відповідь запитувачу. 

 

14.2. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт відповіді Аудиторської палати України на 

депутатське звернення від народного депутату України <…> щодо надання 

роз’яснення стосовно розмежувань повноважень суб’єктів аудиторської 

діяльності включених до відповідних розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (вх. № 01-01-20/5 від 05.01.2021). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити 

відповідь запитувачу. 

 

14.3. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
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ВИРІШИЛИ: 

У зв’язку із відсутністю зауваження щодо сплати членського внеску  

<…>, не погоджувати проєкт відповіді підготовлений Секретаріатом 

Аудиторської палати України та не направляти відповідь лист (вх. № 01-01-

20/1032 від 21.12.2020). 

 

14.4. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт відповіді Аудиторської палати України на лист <…> 

щодо надання інформації (вх. № 01-01-20/21 від 11.01.2021). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити 

відповідь запитувачу. 

 

14.5. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відмовити у розгляді заяви про відкриття дисциплінарного 

провадження щодо <…>, що надійшла від <…> оскільки вона не містить 

відомостей про наявність ознак професійного проступку аудитора або суб’єкта 

аудиторської діяльності, а тому, відповідно до частини четвертої статті 45 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

(далі - Закон), не підлягає розгляду. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України повідомити заявника про 

прийняте рішення та проінформувати його про наступне: 

- Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, 

провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що 

виникають при її провадженні; 

- Закон не містить заборони, щодо надання суб’єктами аудиторської 

діяльності неаудиторських послуг, за умови що надання таких послуг не 

призводить до виникнення загроз щодо незалежності аудитора; 
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- відносини, що виникають при провадженні суб’єктами аудиторської 

діяльності неаудиторських послуг знаходяться поза межами регулювання 

Законом і регулюються у відповідних сферах діяльності спеціальними 

законами. 
 

14.6. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт відповіді Аудиторської палати України на лист 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо погодження 

рішення Комісії від 12.01.2021 № 10 (вх. № 01-01-20/36 від 16.01.2021). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити 

відповідь запитувачу. 

 

15.  Про проєкт Положення про організацію заходів Аудиторської палати 

України.     

 

<…> 

 

16. Про план-графік заходів Аудиторської палати України. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити План-графік веб-заходів Аудиторської палати України на 

лютий-липень 2021 року (додається); 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

План-графік веб-заходів Аудиторської палати України на лютий-липень 2021 

року на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

17. Різне. 

17.1. Про лист Державної установи «Орган суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» щодо проєкту Рекомендацій з самооцінки 
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суб’єктами аудиторської діяльності ефективності внутрішньої 

політики і процедур системи внутрішнього контролю якості.  

 

<…> 

 

 

17.2. Про лист Аудиторської палати України до Українського 

культурного фонду щодо Вимог до Звіту незалежного аудитора з 

надання впевненості щодо достовірності та відповідності фінальної 

звітності Грантоотримувача про реалізацію проекту вимогам 

Українського культурного фонду. 

 

<…> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М., 

Бондар В.П., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Романюк М.В., Шульман 

М.К.). 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проєкт листа Аудиторської палати України до Українського 

культурного фонду щодо Вимог до Звіту незалежного аудитора з надання 

впевненості щодо достовірності та відповідності фінальної звітності 

Грантоотримувача про реалізацію проекту вимогам Українського культурного 

фонду. 

2. Доручити Голові Аудиторської палати України підписати цей лист. 

 

17.3. Про ситуацію, яка склалась на ринку аудиторських послуг, які 

здійснюють суб’єкти аудиторської діяльності, які не мають права на 

проведення обов’язкового аудиту. 

 

<…> 

 

17.4. Про можливість створення окремих комп’ютерних програм для 

суб’єктів аудиторської діяльності. 

 

<…> 

 

СЛУХАЛИ: 

Каменська Т.О. – оголосила засідання Ради Аудиторської палати 

України закритим. 
 

 

 

Голова АПУ  (підпис)   Т. О.    Каменська  

 

 

Секретар    (підпис)   Т. А.  Добровольська  


	Присутні члени Ради Аудиторської палати України:

