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Положення про членські внески до АПУ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту, 

рішень органів управління Аудиторської палати України(надалі за текстом – АПУ) та 

визначає види, розмір, порядок та періодичність сплати членських та інших внесків до АПУ.  

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:.  

1.2.1. Членський внесок – періодичний обов’язковий внесок, що сплачується членами 

АПУ в порядку та у розмірах, визначених  відповідно до цього Положення.  

1.2.2. Цільовий членський внесок – разовий обов’язковий внесок, що сплачується 

членами АПУ в порядку та розмірах, визначених рішенням З’їзду аудиторів України, за 

цільовим призначенням, для вирішення конкретних завдань, передбачених Статутом АПУ,  в 

тому числі, для фінансування певних (цільових) програм.  

Інші терміни вживаються в значеннях, викладених в Законі України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність 

1.3. Членські, цільові членські внески  є незворотними. Грошові кошти, що надійшли, 

як сплата внесків згідно із цим Положенням, є власністю АПУ.  

1.4. Відповідно до Статуту АПУ, члени АПУ зобов'язані своєчасно сплачувати членські 

та інші обов'язкові внески у порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням. 

1.5. Внески сплачуються у національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, 

шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок АПУ.  

1.6. Інформація про фактичну сплату внесків до АПУ є відкритою для усіх членів АПУ.  

  

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (СПЛАТИ) ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВНЕСКІВ ДО АПУ 

2.1. Членські внески  

2.1.1. Розмір членських внесків затверджується З’їздом аудиторів України на основі 

кошторису АПУ на відповідний рік і може визначається як тверда грошова сума, що є 

однаковою для кожної категорії членів АПУ – аудиторів або суб’єктів аудиторської 

діяльності.  

Розмір членського внеску визначається у відсотках від мінімальної заробітної плати на 

початок року, за який вони сплачуються.  

Суб’єкти аудиторської діяльності – члени АПУ сплачують членські внески залежно від 

кількості штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань з 

надання професійних послуг. Суб’єкти аудиторської діяльності фізичні особи – підприємці 

та аудитори, що провадять незалежну професійну діяльність, які не використовують найману 

працю, сплачують членські внески лише за себе як аудитори.  

2.1.2. Кожен член АПУ щорічно вносить (сплачує) членський внесок у безготівковій 

формі, безпосередньо на поточний рахунок АПУ,  шляхом перерахування 100 (ста) відсотків 

від розміру членського внеску, визначеного відповідно до пп. 2.1.1 цього Положення, не 

пізніше 01 липня поточного року.  

2.2.3. Фактично сплаченою членом АПУ сумою членського внеску є сума грошових 

коштів, які поступили на поточний рахунок АПУ. При цьому суми, сплачені членом АПУ 

(або додатково зняті) на користь юридичної особи, що здійснювала переказ коштів на 

банківський рахунок АПУ, як плата за надання послуг з переказу  коштів, не входять до суми 

фактично сплаченого членського внеску.  

2.2. Цільові членські внески   

2.2.1. В АПУ може бути впроваджено цільові членські внески. Розмір та порядок 

сплати таких внесків можуть бути визначені на з’їзді аудиторів України.  

2.2.2. Розмір цільового членського внеску для фінансування конкретних програм 

визначається та затверджується АПУ, виходячи з основних напрямків (планів) діяльності і 

розвитку АПУ, затверджених З’їздом аудиторів України, обсягів фінансування конкретних 



програм (за кошторисом витрат)  і ступеню зацікавленості членів АПУ у реалізації цих 

програм.  

2.2.3. Кожен член АПУ вносить (сплачує) цільовий внесок у безготівковій формі, 

безпосередньо на поточний рахунок АПУ,  шляхом перерахування 100 (ста) відсотків від 

розміру цільового внеску у строк визначений З’їздом. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

3.1. Облік сплати внесків членами АПУ здійснюється Секретаріатом АПУ окремо по 

кожному аудитору та суб’єкту аудиторської діяльності. Дані про сплату внесків вносяться у 

спеціальний розділ реєстру членів АПУ за підсумками кожного року. Реєстр членів АПУ 

ведеться Секретаріатом   АПУ на основі даних Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

3.2. Члени АПУ зобов'язані сприяти Секретаріату в організації та здійсненні обліку 

сплати внесків і надавати всю необхідну інформацію та документи за запитом виконавчого 

директора АПУ.  

3.3. У платіжному документі, який заповнюється для сплати внеску до АПУ, 

обов'язково зазначаються вид внеску (членський, цільовий, додатковий членський) та рік, за 

який сплачується такий внесок (у разі сплати членського внеску).  

3.4. Секретаріат АПУ доводить до відома Ради АПУ інформацію про стан сплати 

членських та цільових внесків на засіданні Ради, яка відбувається безпосередньо після 

граничної дати, встановленої для сплати певного виду внесків. 

3.5. Надходження від сплати членських та цільових внесків спрямовуються на 

вирішення статутних завдань АПУ в межах кошторису, затвердженого Радою АПУ, 

виключно для фінансування видатків на утримання АПУ, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених  Статутом АПУ. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА ІНШІ 

ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. У випадку несплати або неповної сплати членських внесків до АПУ у встановлені у 

цьому Положенні строки, член АПУ зобов’язаний повідомити Раду АПУ або Секретаріат 

АПУ про причини несплати або неповної сплати, у письмовій формі, та зазначити конкретні 

строки погашення заборгованості. Таке повідомлення має бути здійснене не пізніше 

тридцяти днів з дати, встановленої для внесення (сплати) щорічного членського внеску до 

АПУ, відповідно до п.2.1.2 цього Положення.   

4.2. За несплату або неповну сплату членських внесків (зокрема внаслідок викривлення 

суб’єктами аудиторської діяльності інформації щодо кількості кваліфікованих працівників, 

що залучаються до надання професійних послуг) члени АПУ несуть відповідальність, 

передбачену Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» за 

вчинення професійного проступку.  

4.3. У разі якщо аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності систематично не сплачує 

внески, рішення про сплату яких прийнято з’їздом аудиторів України АПУ подає клопотання 

до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про застосування щодо такого 

аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності стягнення, передбаченого частиною 6 статті 

42 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».  

4.3. Особи, членство яких припиняється, зобов'язані сплатити АПУ усі обов'язкові 

внески в повному обсязі, передбаченому цим Положенням за розрахунковий період 

(відповідний рік), незалежно від періоду членства в АПУ. 

  

5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО 

ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Це Положення затверджується З’їздом аудиторів України.   



5.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення приймається З’їздом 

аудиторів України.  

5.3. Якщо в результаті внесення змін до чинного законодавства України окремі норми 

цього Положення втратять чинність, то до моменту внесення змін до цього Положення або 

затвердження його в новій редакції, АПУ та її члени керуються нормами Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  

  


