
ПОЛОЖЕННЯ ПРО 

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ 

УКРАЇНИ

проект



ВИДИ ВНЕСКІВ

• Внески на забезпечення фінансування діяльності 

АПУ у частині виконання делегованих 

повноважень відповідно до ч. 13 ст. 15 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». 

• Членські внески та інші платежі членів АПУ в 

розмірі, визначеному з’їздом аудиторів України (п. 

10.2 Статуту АПУ)



ВНЕСКИ НА ВИКОНАННЯ 

СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ (крім 

делегованих повноважень)

• Членський внесок 

• Цільовий членський внесок 

Членські та цільові членські внески  є 

незворотними. Грошові кошти, що надійшли, як 

сплата внесків, є власністю АПУ та не 

повертаються. 



ЧЛЕНСЬКИЙ ВНЕСОК 

• періодичний обов’язковий внесок, що сплачується 

членами АПУ в порядку та у розмірах, 

визначених  відповідно до цього Положення.

• Розмір членських внесків затверджуються З’їздом 

аудиторів України на відповідний рік та є 

однаковим (за принципом) для певної категорії 

членів АПУ – аудиторів або САД.



ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ (продовження)

• Принципи встановлення розміру:
▪ тверда грошова сума, визначена на основі 
затвердженого кошторису, у відсотках від мінімальної 
заробітної плати на початок року окремо для 
аудиторів та окремо для САД.
▪ САД сплачують членські внески залежно від 
кількості штатних кваліфікованих працівників, які 
залучаються до виконання завдань з надання 
професійних послуг. САД фізичні особи – підприємці 
та аудитори, що провадять незалежну професійну 
діяльність, які не використовують найману працю, 
сплачують членські внески лише за себе як аудитори. 



ЦІЛЬОВІ ВНЕСКИ

• Цільовий внесок - разовий обов’язковий внесок, що 
сплачується членами АПУ в порядку та розмірах, 
визначених з’їздом аудиторів України, для вирішення 
конкретних завдань, передбачених Статутом АПУ,  в 
тому числі, для фінансування певних (цільових) 
програм.

• Розмір цільового внеску для фінансування конкретних 
програм визначається та затверджується З’їздом 
аудиторів України, виходячи з основних напрямків 
(планів) діяльності і розвитку АПУ, обсягів 
фінансування конкретних програм (за кошторисом 
витрат)  і ступеню зацікавленості членів АПУ у 
реалізації цих програм. 



ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ

• Внески сплачуються виключно у безготівковій 

формі шляхом внесення на поточний рахунок 

АПУ.

• Членські внески сплачуються в повному обсязі до 

01 липня поточного року.

• Цільові внески сплачуються в повному обсязі у 

строк визначений З’їздом.



ОБЛІК ВНЕСКІВ 

• Облік сплати внесків членами АПУ здійснюється 
Секретаріатом АПУ по кожному аудитору та суб'єкту 
аудиторської діяльності. 

• Дані про сплату внесків вносяться у спеціальний 
розділ реєстру членів АПУ який ведеться 
Секретаріатом АПУ на основі Реєстру аудиторів та 
суб'єктів аудиторської діяльності за підсумками 
кожного року.

• Інформацію про стан сплати членських та цільових 
внесків Секретаріат АПУ доводить до відома Ради 
АПУ на засіданні Ради, яке відбувається 
безпосередньо після граничної дати, встановленої для 
сплати певного виду внесків.



ВИКОРИСТАННЯ ЧЛЕНСЬКИХ 

ВНЕСКІВ
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, 
зокрема:
• утримання Секретаріату;
• утримання комітету з контролю якості в частині добровільних 

перевірок якості аудиторських послуг;
• фінансування роботи науково-методичної Ради;
• реалізація програм, затверджених з’їздом аудиторів;
• сплата членських внесків до міжнародних організацій;
• фінансування інших витрат, передбачених кошторисом АПУ.



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ

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

• 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».


