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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 
(ВИТЯГ) 

28.04.2022                                № 85 
 

чергового засідання Ради Аудиторської палати України 

 

Дата проведення засідання  – 28 квітня 2022 року. 

Місце проведення засідання  –  проводилось в режимі реального часу, але без 

одночасної фізичної присутності членів Ради Аудиторської палати України в 

одному приміщенні (за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій 

шляхом проведення Zoom-конференції). 

Час проведення засідання  –  з 10:30 год. до 14:25 год. 

 

Присутні члени 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., Церетелі Л.Г. 

 

Відсутні на засіданні члени Ради Аудиторської палати України:  

Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н. І.  

 

Присутні на засіданні Ради Аудиторської палати України (без права 

голосу): 

Член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю – Канцуров О.О. 

 

В.о. Виконавчого директора – Добровольська Т.А.  

Начальник юридичного відділу – Маляренко С.О. 

Голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг – Царенко О.В. 

Інспектори Комітету з контролю якості аудиторських послуг – Згурська 

С.Й., Рубітель О.Ю., Чілікін О.Г. 

 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т. О. 

Секретар – Добровольська Т. А. 

 

<...> 

 

 Голосували: 

 «ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наступний ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

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

прийнятих на попередніх засіданнях. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

В.о. Виконавчого директора Добровольська Т.А. 

2. Про  проведення чергового з’їзду аудиторів України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

3. Про результати перевірок контролю якості аудиторських послуг, а саме: 

3.1. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ»; 

3.2. ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС»; 

3.3. ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-МЕНЕДЖЕР»; 

3.4. ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ»; 

3.5. АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТАЙМС» У ФОРМІ ТОВ; 

3.6. АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ-АУДИТ» ПП. 

Голова Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг Царенко О.В. 

4. Про результати відстеження виконання обов’язкових рекомендацій за 

результатами перевірок з контролю якості аудиторських послуг, а саме: 

4.1. ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС»; 

4.2. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФАЙНЕНС ЛОУ АУДИТ ГРУП». 

Голова Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг Царенко О.В. 

5. Про методичні матеріали, підготовлені Комітетом з контролю якості 

аудиторських послуг. 

Голова Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг Царенко О.В. 

6. Про стан подання звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт суб’єкта 

аудиторської діяльності про надані послуги» за 2021 рік до Аудиторської 

палати України. 

В.о. Виконавчого директора Добровольська Т.А. 

7. Про аудиторів, які не достовірно внесли інформацію до Реєстру щодо 

реєстрації  та знаходження у реєстрах аудиторів інших країн. 

В.о. Виконавчого директора Добровольська Т.А. 

8. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за 1 

квартал  2022 року. 

В.о. Виконавчого директора Добровольська Т.А. 

9. Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 25 

квітня 2019 року № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами 

аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України». 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

10. Про стан сплати членських внесків до Аудиторської палати України. 

В.о. Виконавчого директора Добровольська Т.А. 

11. Про роботу Науково-методичної Ради Аудиторської палати України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

12. Про звернення, що надійшли до Аудиторської палати України, а саме: 
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12.1. від <...> щодо підтвердження фінансової звітності у форматі 

Таксономія UA XBRL МСФЗ та написання звіту незалежного аудитора. 

В.о. Виконавчого директора Добровольська Т.А. 

13. Про звернення міжнародних організацій до Аудиторської палати 

України щодо заключення Меморандуму про співпрацю. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

14. Про внесення змін до Порядку делегування (передачу) аудитором свого 

голосу іншому аудитору для участі на з’їзді аудиторів України. 

В.о. Виконавчого директора Добровольська Т.А. 

15.  Про внесення змін до Кошторису Аудиторської палати України на 

2022 рік. 

В.о. Виконавчого директора Добровольська Т.А. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

16. Різне. 

__________________ 

 

1. Про поточний стан виконання рішень Ради Аудиторської палати 

України, прийнятих на попередніх засіданнях. 

 

<...> 

 

Члени Ради Аудиторської палати України прийняли інформацією  про 

стан виконання доручень до відома. 

 

2. Про проведення чергового з’їзду аудиторів України. 

 

<...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 27.01.2022 № 79/1 «Про скликання чергового з’їзду аудиторів України» (далі 

– рішення), а саме: 

1) пункт 1 рішення викласти в такій редакції: 

   «1. Визначити дату та місце проведення з’їзду аудиторів України після 

скасування воєнного стану (з урахуванням можливості забезпечення рівних 

можливостей доступу аудиторів до участі у професійному самоврядуванні та 

недопущення загрози життю та здоров’ю аудиторів під час проведення цього 

з’їзду)»; 

2)  пункт 6 рішення викласти в такій редакції: 
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 «6. Одночасно з прийняттям рішення про визначення дати та місця 

проведення з’їзду аудиторів України визначити, відповідно до вимог Порядку 

скликання та проведення з’їзду аудиторів України, строк прийняття пропозицій 

від членів Аудиторської палати України»; 

3)  пункт 7 рішення викласти в такій редакції: 

«7. Одночасно з прийняттям рішення про визначення дати та місця 

проведення з’їзду аудиторів України визначити, відповідно до вимог Порядку 

скликання та проведення з’їзду аудиторів України, строк висування кандидатів 

на посаду Виконавчого директора України». 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України, з метою 

виконання вимоги частини третьої статті 48 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», проінформувати Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про прийняте рішення. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити  

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

<...> 

 

3. Про результати перевірок контролю якості аудиторських послуг,  

а саме: 

3.1. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ»; 

3.2. ТОВ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС»; 

3.3. ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-МЕНЕДЖЕР»; 

3.4. ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ»; 

3.5. АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТАЙМС» У ФОРМІ ТОВ; 

3.6. АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ-АУДИТ» ПП. 

 

3.1. 

 

<...> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ».   

2. За результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

визнати суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРЗАХІДАУДИТ» 

таким, що не пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг. 

3. Секретаріату Аудиторської палати України  забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

4. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

 

3.2. 

 

<...> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС». 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» таким, що 

пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг з обов’язковими до 

виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» 

обов’язкові до виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків 

системи контролю якості та встановити строк їх виправлення до 30.12.2022. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДІ АУДИТ ЕШЮРЕНС» 

обов’язкових до виконання рекомендацій до 28.02.2023. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

6.Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

3.3. 

 

<...> 
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Голосували: 

 «ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «АУДИТ-МЕНЕДЖЕР».   

2. За результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

визнати суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «АУДИТ-МЕНЕДЖЕР» 

таким, що не пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг. 

3. Секретаріату Аудиторської палати України  забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати 

України. 

4. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

 

3.4. 

 

<...> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ».   

2. За результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

визнати суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ЕФЕКТИВНІ 

РІШЕННЯ» таким, що не пройшов перевірку з контролю якості аудиторських 

послуг. 

3. Секретаріату Аудиторської палати України  забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному  вебсайті Аудиторської палати України. 

4. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 
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3.5. 

 

<...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ТАЙМС» У ФОРМІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

«ТАЙМС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

таким, що пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг з 

обов’язковими до виконання рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКІЙ ФІРМІ 

«ТАЙМС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

обов’язкові до виконання рекомендації щодо усунення виявлених недоліків 

системи контролю якості та встановити строк їх виправлення до 31.07.2022. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКОЮ 

ФІРМОЮ «ТАЙМС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ обов’язкових до виконання рекомендацій до 

30.09.2022. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 

6.Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

3.6. 

 

<...> 

 

Голосували: 

 «ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Звіт про результати перевірки з контролю якості 

аудиторських послуг АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ТЕСТ-АУДИТ» ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО. 

2. Визнати суб’єкта аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

«ТЕСТ-АУДИТ» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО таким, що пройшов перевірку 

з контролю якості аудиторських послуг з обов’язковими до виконання 

рекомендаціями. 

3. Надати суб’єкту аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКІЙ ФІРМІ 

«ТЕСТ-АУДИТ» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО обов’язкові до виконання 

рекомендації щодо усунення виявлених недоліків системи контролю якості та 

встановити строк їх виправлення до 31.12.2022. 

4. Комітету з контролю якості аудиторських послуг забезпечити 

відстеження виконання суб’єктом аудиторської діяльності АУДИТОРСЬКІЙ 

ФІРМІ «ТЕСТ-АУДИТ» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО обов’язкових до 

виконання рекомендацій до 31.01.2023. 

5. Це рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України. 
6.Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 
 

<...> 

 

4. Про результати відстеження виконання обов’язкових 

рекомендацій за результатами перевірок з контролю якості аудиторських 

послуг, а саме: 

4.1. ТОВ «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС»; 

4.2. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФАЙНЕНС ЛОУ АУДИТ 

ГРУП». 

 

4.1. 

 

Члени Ради Аудиторської палати України ознайомились із  

результатами проведеного Комітетом з контролю якості аудиторських 

послуг відстеження щодо виконання обов’язкових рекомендацій за 

результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС» 

<...> та прийняли зазначену інформацію до відома. 

 
4.2. 

 

Члени Ради Аудиторської палати України ознайомились із  

результатами проведеного Комітетом з контролю якості аудиторських 

послуг відстеження щодо виконання обов’язкових рекомендацій за 

результатами перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
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ФІРМА «ФАЙНЕНС ЛОУ АУДІТ ГРУП» <...> та прийняли зазначену 

інформацію до відома. 

 

5. Про методичні матеріали, підготовлені Комітетом з контролю якості 

аудиторських послуг. 

 

 <...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити на 

офіційному вебсайті Аудиторської палати України методичні матеріали, 

підготовлені Комітетом з контролю якості аудиторських послуг за 

результатами аналізу виявлених помилок під час проведення перевірок з 

контролю якості аудиторських послуг за 2021 рік, а саме:  
- «СИНЕРГІЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АУДИТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ 

РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ»; 

- «КОРИДОРИ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ 

ПОСЛУГ З ОГЛЯДУ НА АУДИТ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК. Частина 1»; 

- «КОРИДОРИ ЕВОЛЮЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ 

ПОСЛУГ З ОГЛЯДУ НА АУДИТ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК. Частина 2»; 

- «ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ФАЗОВОГО ПОРТРЕТУ ДІЙ АУДИТОРА ДО ДЕСТРУКТИВНИХ ВПЛИВІВ». 

 

6. Про стан подання звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт 

суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» за 2021 рік до 

Аудиторської палати України. 

 

    <...> 

 

Члени Ради Аудиторської палати України прийняли зазначену 

інформацію до відома. 

 

7. Про аудиторів, які не достовірно внесли інформацію до Реєстру щодо 

реєстрації  та знаходження у реєстрах аудиторів інших країн. 

 

<...> 
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Голосували: 

«ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати 

інформацію щодо аудиторів, які  знаходяться в реєстрі аудиторів російської 

федерації та своєчасно не надали зазначену інформацію. 

 

8. Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за І 

квартал  2022 року. 

 

<...> 

 

Члени Ради Аудиторської палати України ознайомилися із інформацією 

про стан виконання Кошторису надходжень і витрат Аудиторської палати 

України за 1 квартал 2022 року та прийняли зазначену інформацію до відома. 

 

9. Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України 

від 25 квітня 2019 року № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується 

суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати 

України». 

 

<...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до рішення Ради Аудиторської палати України від 25 

квітня 2019 року  № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами 

аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України», а саме: 

- замінивши у пункті третьому рішення слова і цифри «по 31 грудня 2022 

року» словами і цифрами «по 31 грудня 2021 року». 

- доповнивши рішення після пункту третього пунктом четвертим такого 

змісту: 

«Установити, що у 2022 році розмір внеску, який визначений пунктом 1 

цього рішення, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь 



11 

Аудиторської палати України від суми винагороди (без урахування податку на 

додану вартість) за кожним договором з надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять 

суспільний інтерес становить 0 (нуль) відсотків. Надміру сплачені у 2022 році 

суб’єктами аудиторської діяльності суми внесків на користь Аудиторської 

палати України зараховуються у рахунок майбутніх платежів». 

Пункт четвертий рішення вважати відповідно пунктом п’ятим. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

10. Про стан сплати членських внесків до Аудиторської палати 

України. 

 

<...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати 

інформаційний лист щодо сплати членських внесків відповідно до озвучених 

вище пропозицій. 

 

11. Про роботу Науково-методичної Ради Аудиторської палати України. 

 

<...> 

 

Голосували: 

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

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

Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

підготувати практичні матеріали у вигляді інформаційного листа щодо 

безперервності діяльності під час аудиту фінансової звітності. 

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

підготувати практичні матеріали щодо щодо підтвердження фінансової 
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звітності у форматі Таксономія UA XBRL МСФЗ та написання звіту 

незалежного аудитора. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

укладення договору із членом Ради Аудиторської палати України                

Шульман М.К. та оплатити витрати часу за виконання доручень.  

 

<...> 

 

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

12.1. від <...> щодо підтвердження фінансової звітності у форматі 

Таксономія UA XBRL МСФЗ та написання звіту незалежного аудитора. 

 

<...> 

 

Голосували: 

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

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

Церетелі Л.Г., Шульман М.К.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити членам Ради Аудиторської палати України Церетелі Л.Г. та 

Шульман М.К. спільно з Секретаріатом Аудиторської палати України 

підготувати розгорнуту відповідь на запит <...> щодо підтвердження фінансової 

звітності у форматі Таксономія UA XBRL МСФЗ та написання звіту 

незалежного аудитора 

 

13. Про звернення міжнародних організацій до Аудиторської палати 

України щодо заключення Меморандуму про співпрацю. 

 

<...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Голові Аудиторської палати України укласти меморандуми про 

співробітництво з Аудиторською палатою Румунії та Аудиторською палатою 

Польщі. 
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14. Про внесення змін до Порядку делегування (передачу) аудитором 

свого голосу іншому аудитору для участі на з’їзді аудиторів України. 

 

<...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 8 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., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Порядку делегування (передачу) аудитором свого 

голосу іншому аудитору на з’їзді аудиторів України, затвердженого рішенням 

Ради Аудиторської палати України від 13.12.2018 № 5/3 (далі – Порядок),           а 

саме: 

1.1. Абзац другий пункту 4 Порядку викласти у такій редакції: «Заява про 

делегування аудитором свого голосу в електронному вигляді, складається за 

формою згідно Додатку № 1 до цього Порядку та подається за допомогою 

Порталу «Е-кабінет» на вебсайті Аудиторської палати України (далі - Портал 

«Е-кабінет»)»; 

1.2. Абзац другий пункту 5 Порядку викласти у такій редакції: «Заява про 

делегування (передачу) права голосу в електронному вигляді, підписана за 

допомогою кваліфікованого електронного підпису фізичної особи – аудитора, 

вважається одержаною Секретаріатом з дати та часу надходження інформації 

про відповідний статус поданої заяви на Порталі «Е-кабінет»; 

1.3. Абзац третій пункту 5 Порядку викласти у такій редакції: «У разі 

відсутності інформації про відповідний статус поданої заяви на Порталі          «Е-

кабінет»,  така  заява  вважається  не  одержаною  Секретаріатом».  

 2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

<...> 

 

Перерва 13:10 – 13:15 

 

Засідання Ради Аудиторської палати України продовжилось у складі 7 

членів Ради Аудиторської палати України, а саме присутні: Барановська О. М., 

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

Церетелі Л.Г. 
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15. Про внесення змін до Кошторису Аудиторської палати України на 

2022 рік. 

 

<...> 

 

Голосували: 

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

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

Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської 

Федерації проти України та наслідками правового режиму воєнного стану, з 

метою економії коштів та зменшення видатків Аудиторської палати України, 

відповідно до Положення про оплату праці працівників Аудиторської палати 

України, затвердженого рішенням Ради Аудиторської палати України від 

28.03.2019, зі змінами, визначити преміальний фонд оплати праці штатних 

працівників на 2022 рік у розмірі 0% від річного фонду оплати праці штатних 

працівників Аудиторської палати України. 

 
<...> 

 
Голосували: 

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

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

Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією 

Російської Федерації проти України та наслідками правового режиму воєнного 

стану, з метою економії коштів та зменшення видатків Аудиторської палати 

України у 2022 році зупинити дію пунктів розділу 7 «Порядок матеріального 

заохочення працівників АПУ» Положення про оплату праці працівників 

Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Ради Аудиторської 

палати України від 28.03.2019, зі змінами.    

2. Доручити виконуючій обов’язки Виконавчого директора Тетяні 

ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ повідомити кожного працівника Аудиторської палати 

України про такі зміни умов оплати праці, з урахуванням особливостей 

визначених Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану», відразу після прийняття цього рішення.  
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<...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 6 членів Ради Аудиторської палати України (Каменська Т. О., 

Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., Шульман М.К., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М); 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Структури Аудиторської палати України, затвердивши 

її у новій редакції (додається). 

2. Внести зміни до штатного розпису Аудиторської палати України, 

виклавши його у новій редакції (додається).    

3..Доручити виконуючій обов’язки Виконавчого директора  Тетяні 

ДОБРОВОЛЬСЬКІЙ ввести в дію Структуру Аудиторської палати України  у 

новій редакції та штатний розпис Аудиторської палати України у новій редакції 

з 01.05.2022. 

 

<...> 

 

Голосували: 

«ЗА» - 4 члени Ради Аудиторської палати України (Каменська Т. О.*, 

Редько К.О., Шульман М.К., Церетелі Л.Г.); 

«ПРОТИ» - 1 член Ради Аудиторської палати України (Барановська О.М); 

«УТРИМАЛИСЬ» - 2 члени Ради Аудиторської палати України  (Романюк 

М.В., Сушко Д.С.). 

Рішення прийняте. 

 

<...> 
 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Внести зміни до Кошторису Аудиторської палати України на 2022 рік 

(в частині фінансування власних повноважень), затвердженого рішенням Ради 

Аудиторської палати України від 22.11.2021 № 74/2 зі змінами, внесеними 

рішеннями Ради Аудиторської палати України від 27.01.2022 № 79/15 та від 

25.02.2022 № 80/1 з урахуванням залишків коштів на початок року, а саме: 

збільшити статтю 3 «Залишок коштів на початок року/кінець відповідного 

року» розділу І «Надходження» на 573 514,00 грн.; 

зменшити статтю 1 «Витрати, пов’язані із організацією, підготовкою та 

проведенням чергового з’їзду аудиторів України, конференцій та інших заходів 

за участі АПУ» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 200 000,00 грн.; 

зменшити статтю 2 «Витрати на створення інформаційно-аналітичної 

системи «IAC Реєстр» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 730 000,00 грн.; 

зменшити статтю 3 «Витрати на методичне забезпечення аудиторської 

діяльності» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 183 000,00 грн., в тому числі: 
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зменшити статтю 3.1 «методичне забезпечення аудиторської діяльності» 

на 150 000,00 грн.; 

зменшити статтю 3.2 «нарахування ЄСВ на винагороди згідно з 

договорами ЦПХ» на 33 000,00 грн.; 

зменшити статтю 4 «Витрати на забезпечення роботи науково-методичної 

ради АПУ» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 366 000,00 грн., в тому числі: 

зменшити статтю 4.1 «забезпечення роботи науково-методичної ради 

АПУ» на 300 000,00 грн.; 

зменшити статтю 4.2 «нарахування ЄСВ на винагороди згідно з 

договорами ЦПХ» на 66 000,00 грн.; 

зменшити статтю 5 «Винагорода Голови АПУ за виконання повноважень 

(за рішенням з’їзду аудиторів)» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 118 950,00 

грн., в тому числі: 

зменшити статтю 5.1 «винагорода Голови АПУ за виконання повноважень 

згідно з договором ЦПХ» на 97 500,00 грн.; 

зменшити статтю 5.2 «нарахування ЄСВ на винагороду згідно з договором 

ЦПХ» на 21 450,00 грн.; 

зменшити статтю 6 «Відшкодування членам Ради АПУ витрат часу для 

виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ)» розділу ІІ «Витрати 

(видатки)» на 85 400,00 грн., в тому числі: 

зменшити статтю 6.1 «винагорода за виконання доручень (крім участі у 

засіданнях Ради АПУ)» на 70 000,00 грн.; 

зменшити статтю 6.2 «нарахування ЄСВ на винагороди згідно з 

договорами ЦПХ» на 15 400,00 грн.; 

зменшити статтю 7 «Відшкодування членам Ради АПУ транспортних 

витрат та витрат на проживання, пов’язаних з участю у роботі Ради та 

виконанням її завдань (у тому числі податок на доходи фізичних осіб та 

військовий збір)» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 200 000,00 грн.; 

зменшити статтю 8 «Витрати на відрядження та службові роз’їзди штатних 

працівників Секретаріату АПУ» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 15 000,00 

грн.; 

зменшити статтю 10 «Витрати на оплату праці штатних працівників 

Секретаріату АПУ» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 1 035 109,00 грн., в тому 

числі: 

зменшити статтю 10.1 «заробітна плата штатних працівників Секретаріату 

АПУ (за виключенням працівників відділу реєстрації та звітності)» на 848 

450,00 грн.; 

зменшити статтю 10.2 «нарахування ЄСВ на заробітну плату штатних 

Секретаріату АПУ (за виключенням працівників відділу реєстрації та 

звітності)» на 186 659,00 грн.; 

зменшити статтю 11 «Винагорода залучених фахівців – всього» на 158 

600,00 грн., в тому числі: 

зменшити статтю 11.1 «залучені адвокати, юристи, інші» на 80 000,00 грн.; 

зменшити статтю 11.3 «залучені фахівці для технічної підтримки та 

інформаційного наповнення офіційного веб-сайту та сторінок в соціальних 

мережах АПУ» на 50 000,00 грн.; 
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зменшити статтю 11.5 «нарахування ЄСВ на винагороди згідно з 

договорами ЦПХ залучених фахівців» на 28 600,00 грн.; 

зменшити статтю 12 «Витрати на участь у семінарах та інших заходах 

штатних працівників Секретаріату АПУ» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 30 

000,00 грн.; 

зменшити статтю 13 «Комунально-господарські, канцелярські та інші 

витрати» розділу ІІ «Витрати (видатки)» на 472 750,00 грн., в тому числі: 

зменшити статтю 13.1 «орендна плата за користування офісним 

приміщенням» на 128 650,00 грн.; 

зменшити статтю 13.2 «придбання офісної техніки, програмних продуктів 

(антивірусні програми та інші офісні програми), обладнання та інші витрати, 

пов’язані з утриманням офісного приміщення» на 187 000,00 грн.; 

збільшити статтю 13.3 «обслуговування програмних продуктів та сайту» 

на 26 400,00 грн.; 

зменшити статтю 13.5 «організаційно-представницькі витрати (придбання 

продуктів харчування, питної води, квіткової продукції, інше)» на 50 000,00 

грн.; 

зменшити статтю 13.8 «витрати на передплату періодичних видань» на 10 

000,00 грн.; 

зменшити статтю 13.10 «Витрати на проведення аудиту річної фінансової 

звітності Аудиторської палати України» на 13 500,00 грн.; 

зменшити статтю 13.11 «Інші витрати (облаштування приміщення, 

обслуговування офісної техніки, судові збори, послуги адвокатських компаній, 

поліграфічні послуги тощо)» на 110 000,00 грн.; 

зменшити статтю 14 «сплата внеску до Міжнародної федерації бухгалтерів 

- International Federation of Accountants (IFAC)» розділу ІІ «Витрати (видатки)» 

на 150 000,00 грн.; 

збільшити статтю 16 «Витрати майбутніх періодів» розділу ІІ «Витрати 

(видатки)» на 4 318 323,00 грн.; 

збільшити розділ І «Надходження» на 573 514,00 грн.; 

збільшити розділ ІІ «Витрати (видатки)» на 573 514,00 грн. 

2. Затвердити Кошторис Аудиторської палати України на 2022 рік (в 

частині фінансування власних повноважень) з урахуванням внесених змін та 

залишків коштів на початок року (у новій редакції): 

- по надходженням на суму 18 364 114,00 грн.; 

- по витратам на суму 18 364 114,00  грн. 

3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

СЛУХАЛИ: 

Каменська Т.О. – звернула увагу, що всі питання порядку денного 

вичерпано та оголосила засідання закритим. 

 

 

Голова АПУ  (підпис)   Тетяна КАМЕНСЬКА 

 

 


