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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

• РВ АПУ є добровільним об’єднанням аудиторів на території 
регіонів України (області, кількох областей України, Автономної 
Республіки Крим, міста Києва, міста Севастополя), яке здійснює 
діяльність спрямовану на розвиток та підвищення професійного 
рівня аудиторів та аудиторської діяльності в Україні.

• Метою створення РВ АПУ є залучення аудиторів в процес 
професійного самоврядування, поширення інформації про 
діяльність АПУ на регіональному рівні.



ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
ВІДДІЛЕНЬ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

• Мета та завдання РВ АПУ співпадають з метою та 
завданнями Аудиторської палати України, викладеними у 
Статуті АПУ. 

• РВ АПУ не мають права здійснювати діяльність, не 
передбачену Статутом АПУ.

• Діяльність РВ АПУ повинна узгоджуватися з діяльністю 
органів АПУ.



ФУНКЦІЇ РВ АПУ

• Організація виконання статутних завдань АПУ на території відповідного 
регіону, в межах яких діє РВ АПУ.

• Координація взаємодії членів АПУ на території відповідних регіонів, в 
межах яких діє РВ АПУ.

• Забезпечення організаційної єдності членів РВ АПУ відповідного регіону.

• Забезпечення виконання рішень з’їзду аудиторів, Ради АПУ на території 
відповідного регіону.



ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РВ АПУ

•Члени РВ АПУ користуються всіма 
правами та мають обов’язки, передбачені 
Статутом АПУ.



ПРАВА ЧЛЕНІВ РВ АПУ

• брати участь в управлінні справами РВ АПУ; 

• обирати та бути обраними до керівних органів РВ АПУ та АПУ;

• звертатися до РВ АПУ за захистом своїх законних професійних прав 
та інтересів; 

• користуватися організаційною та консультативною підтримкою РВ 
АПУ та АПУ при розгляді питань, які стосуються законних 
професійних прав та інтересів членів АПУ;



ПРАВА ЧЛЕНІВ РВ АПУ (продовження)

• звертатися із зауваженнями та пропозиціями з усіх питань діяльності 
органів управління РВ АПУ та АПУ;

• брати участь у всіх заходах, які проводить РВ АПУ, на пільгових 
умовах;

• користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, 
інформаційною базою РВ АПУ та АПУ в цілому;



ПРАВА ЧЛЕНІВ РВ АПУ (продовження)

• брати участь в обговоренні всіх питань діяльності РВ АПУ та АПУ в 
цілому;

• отримувати інформацію про діяльність РВ АПУ та АПУ;

• за наявності відповідних повноважень або доручень бути 
представниками інших членів РВ АПУ на загальних зборах аудиторів 
регіону.



ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РВ АПУ

• дотримуватися вимог законодавства України з аудиторської діяльності, 
Кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ, професійних стандартів, 
Статуту, Положення про РВ АПУ та інших внутрішніх документів АПУ;

• сприяти досягненню статутних цілей АПУ, своєчасно і якісно виконувати 
ухвалені рішення органів управління АПУ та РВ АПУ;

• вчасно та в повному обсязі сплачувати внески, передбачені рішенням АПУ;

• виконувати в повному обсязі взяті на себе зобов’язання стосовно АПУ;

• відстоювати статутні положення й інтереси членів АПУ.



ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
РВ АПУ

Фінансування діяльності РВ АПУ здійснюється у межах Кошторису АПУ, 
у відповідності до затвердженого Радою АПУ нормативу витрат за 
рахунок:

• щорічних внесків на забезпечення реалізації професійного 
самоврядування аудиторів;

• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді 
безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань



ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ РВ АПУ

• РВ АПУ створюється за рішенням з’їзду аудиторів України за ініціативою 
аудиторів відповідного регіону.

• Регіональні відділення створюються за умови об’єднання не менш ніж 100 
аудиторів. 

• Ініціативна група організовує проведення зборів аудиторів регіону та збір 
підписів за створення РВ АПУ. 

• Рішення про створення РВ АПУ приймається з’їздом аудиторів України за 
умови, що клопотання за його створення підписали не менш ніж 50% 
аудиторів відповідного регіону.


