
1 
 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
орган аудиторського самоврядування 

 
ПРОТОКОЛ 

20.12.2018         (витяг)     № 6 

 

засідання Ради Аудиторської палати України 

 

Дата проведення засідання – 20 грудня 2018 року 

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

Час проведення засідання – з 10:00 год. до 16:30 год. 

 

Присутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Барановська О.М., Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., 

Редько К.О., Романюк М.В., Шульман М.К.  

 

Відсутні члени Ради Аудиторської палати України: 

Нефьодова Д.Ю., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.  

 

Присутні на засіданні Ради Аудиторської палати України (без права 

голосу): 

член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю – Левченко В.П. 

Виконавчий директор – Куреза Т.В.  

юрист – Авраменко В.Д. 

 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т.О. 

Секретар – Вовк А. М. 

 

 
<…> 

ВИРІШИЛИ: 

  Затвердити такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 

 

1. Інформація про виконання доручень попередніх засідань Ради 

Аудиторської палати України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

2. Про Програму роботи Аудиторської палати України на 2019 рік. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

3. Про скликання чергового з’їзду аудиторів України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

4. Про інформаційні матеріали,  підготовлені до чергового з’їзду 

аудиторів:  

4.1.  Про внесення змін до Статуту Аудиторської палати України.  
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Голова АПУ Каменська Т.О. 

4.2. Про порядок відзиву членів АПУ з виборних посад. 

Член Ради АПУ Нефьодова Д.Ю. 

4.3.  Про Положення про членські внески.  

Член Ради АПУ Шульман М.К. 

4.4. Про Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг. 

Член Ради АПУ Іщенко Н.І 

4.5. Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з’їзду 

аудиторів України. 

  Виконавчий директор АПУ Куреза Т.В. 

4.6. Про проект Положення про регіональні відділення. 

Член Ради АПУ Барановська О.М. 

4.7. Про комісії Аудиторської палати України. 

Член Ради АПУ Романюк М.В., 

4.8. Про кодекс професійної поведінки членів Аудиторської палати 

України. 

Член Ради АПУ Барановська О.М. 

4.9. Про проект Положення про Науково-методичну Раду Аудиторської 

палати України. 

Член Ради АПУ Романюк М.В. 

5. Про Концепцію забезпечення якості аудиторських послуг в Україні. 

Член Ради АПУ Романюк М.В.,  

головний фахівець з контролю Комітету з  

контролю якості аудиторських послуг Царенко О.В. 

6. Про Положення про моніторинг. 

Член Ради АПУ Редько К.О. 

7. Про позицію Аудиторської палати України щодо листа Міністерства 

фінансів України № 35210-06-5/32299 від 07.12.2018 р. «Про оприлюднення 

фінансової звітності».  

Голова АПУ Каменська Т.О. 

8. Про делегування членів Ради Аудиторської палати України до 

громадських та методологічних рад, створених при органах державної влади.  

   Член Ради АПУ Сушко Д.С. 

9. Про структуру Секретаріату Аудиторської палати України.  

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

10. Про Правила внутрішнього трудового розпорядку Аудиторської 

палати України.  

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

11. Про  Кошторис Аудиторської палати України на 2019 рік. 

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

12..Про звернення ТОВ «ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ». 

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

13. Про звернення члена Ради АПУ Бондаря В.П. щодо внесення змін до 

Розпорядження Нацкомфінпоспуг від 04.12.2012 р. № 2531 «Про затвердження 
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Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій 

установі». 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

14. Про розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного 

регулювання ринків фінансових послуг», зареєстрованого у Верховній Раді 

України  20.07.2015  р. за № 2413а  (у редакції, запропонованій  до другого 

читання 15.11.2018 р.). 

                                  Член Ради АПУ Шульман М.К. 

15.Різне. 

15.1. Про розгляд Аналітичної довідки про результати роботи (проміжні 

підсумки) за Планом роботи Комітету з контролю якості аудиторських послуг, 

затвердженим рішенням АПУ від 15.11.2018 р. (протокол № 4), на листопад-

грудень 2018 року. 

  Комітет з контролю якості аудиторських послуг 

15.2. Про логотип Аудиторської палати України. 

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

15.3. Про уповноважених представників Аудиторської палати України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

15.4. Про співпрацю з міжнародним інститутом внутрішнього контролю. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

15.5. Про листи, що надійшли до Аудиторської палати України. 

                             Виконавчий директор Куреза Т.В. 

 

__________________________________  

  

 1. Інформація про виконання доручень попередніх засідань Ради 

Аудиторської палати України.        

   
<…> 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про стан виконання доручень попередніх засідань Ради 

Аудиторської палати України прийняти до відома. 

 

2. Про Програму роботи Аудиторської палати України на 2019 рік.

  
<…> 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Програму роботи Аудиторської палати України на 2019 рік 

із змінами та доповненнями.  

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України.   
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<…> 

 

   ВИРІШИЛИ: 

За результатами  обговорення заходів Програми  роботи  Аудиторської 

палати  України  на 2019 рік  доручити  Секретаріату  Аудиторської  палати 

України: 

1. Звернутись  до міжнародних професійних організацій, зокрема до 

Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC), Американського інституту 

сертифікованих громадських бухгалтерів (АІСРА) та Форуму Компаній 

(Forum of Firms)  щодо доступу, перекладу на державну мову матеріалів  з 

питань бухгалтерського обліку та аудиту та розміщення їх на офіційному веб-

сайті Аудиторської палати України; 

2. Переглянути усі нормативні акти, що були прийняті Аудиторською 

палатою України, створеною відповідно до вимог Закону України «Про 

аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII (зі змінами та 

доповненнями), та надати висновок на предмет їх відповідності вимогами 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 р. № 2258-VIII та доцільності їх скасування або внесення змін; 

3. Підготувати детальну інформацію про судові справи за участю 

Аудиторської палати України та надати інформацію стосовно стану їх розгляду. 

 

3. Про скликання чергового з’їзду аудиторів України. 

<…> 

ВИРІШИЛИ: 

1. Провести черговий з’їзд аудиторів України «18» травня  2019 р. за 

адресою: місто Київ, вул. Велика Житомирська, 33. Початок роботи з’їзду о 

10:00, початок реєстрації о 9:00.  

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

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та  

рішення Ради АПУ. 

3. Схвалити проект порядку денного чергового з’їзду аудиторів України 

(додаток № 1). 

4. Затвердити проект Регламенту проведення з'їзду аудиторів України  

(додаток № 2).  

5. Встановити строк прийняття пропозицій від членів Аудиторської 

палати України до проекту  порядку денного з'їзду аудиторів України до 18-00  

«18» квітня 2019 р.   

6. Визначити «20» грудня 2018 р. датою початку та «18» квітня 2019 р. 

датою закінчення  висунення кандидатів на посаду голови Комітету з контролю 

якості аудиторських послуг. 

7. Віднести до переліку інформаційних матеріалів, підготовлених до 

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

проекти рішень та проекти документів, з якими можна ознайомитися на 

офіційному веб-сайті Аудиторської палати України https://www.apu.com.ua/, а 

https://www.apu.com.ua/
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також інформацію про кандидатів на посаду голови Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг. 

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 2725 осіб. 

9. Для організації підготовки та проведення з’їзду аудиторів України 

створити організаційний комітет з підготовки проведення з'їзду аудиторів 

України у складі Голови Аудиторської палати України Каменської Т.О., членів 

Ради Аудиторської палати України Бондаря В.П. та Сушка Д.С., Виконавчого 

директора Курези Т.В.  та  юриста Секретаріату Аудиторської палати України. 

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

приміщення для проведення чергового з’їзду аудиторів України та здійснити 

розрахунки по ньому.  

11. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати 

України та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження. 

 

4. Про інформаційні матеріали,  підготовлені до чергового з’їзду 

аудиторів України:  

 

4.1.  Про внесення змін до Статуту Аудиторської палати України.   

 
<…> 

ВИРІШИЛИ:   

1. З метою винесення питання «Про проект змін до Статуту 

Аудиторської палати України» на чергове засідання Ради Аудиторської палати 

України, проведення якого заплановано на 31.01.2019 р., доручити Секретаріату 

Аудиторської палати України підготувати проект змін до Статуту Аудиторської 

палати України щодо:    

1)  передбачення  можливості  асоційованого  членства в  Аудиторській 

палаті  України;                                        

 2) проведення щорічного аудиту фінансової звітності Аудиторської 

палати України;                      

 3)  встановлення порядку відзиву із виборних посад Голови Аудиторської 

палати України, членів Ради Аудиторської палати України, Виконавчого 

директора  та голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розробити проект 

порядку проведення конкурсного відбору суб’єкта аудиторської діяльності на 

проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України.  

 

4.2. Про порядок відзиву членів Аудиторської палати України з  

 виборних посад.   

 
<…> 
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ВИРІШИЛИ:          

 Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати 

пропозиції щодо внесення змін до Статуту Аудиторської палати України, 

Положення про Раду Аудиторської палати України та Положення про 

Секретаріат Аудиторської палати України у частині встановлення  порядку 

відзиву із виборних посад Голови Аудиторської палати України, членів Ради 

Аудиторської палати України, Виконавчого директора та голови Комітету з 

контролю якості аудиторських послуг. 

 

4.3.  Про Положення про членські внески.      

    
<…> 

 

ВИРІШИЛИ:          

 1. Схвалити проект  Положення про членські внески (із запропонованими 

трьома варіантами порядку визначення розміру членських внесків для  

суб’єктів аудиторської діяльності) для винесення питання на вирішення з’їзду 

аудиторів України. 

 2. Віднести проект Положення про членські внески до переліку 

інформаційних матеріалів, підготовлених до чергового з’їзду аудиторів 

України. 

 

4.4. Про проект Положення про Комітет з контролю якості 

аудиторських послуг.  

 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Перенести розгляд питання «Про Положення про Комітет з контролю 

якості аудиторських послуг» на наступне засідання Ради Аудиторської палати 

України, проведення якого заплановано на 31.01.2019 р. 

2. Доручити члену Ради Аудиторської палати України Іщенко Н.І. 

доопрацювати проект Положення про Комітет з контролю якості аудиторських 

послуг. 

 

4.5. Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з’їзду 

аудиторів України.  
 
<…> 

 

  ВИРІШИЛИ:  

 1. Схвалити проект рішення до питання «Про внесення змін до Порядку 

скликання та проведення з’їзду аудиторів України» проекту порядку денного 

чергового з’їзду аудиторів України, а саме:  
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 «Внести до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, 

затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 

2018  р. (далі - Порядок) такі зміни:  

 Пункт 1.8. розділу 1 «Основні положення» викласти у такій редакції:  

 «1.8. Позачерговий з'їзд скликається для вирішення питань, що належать 

до компетенції з'їзду у випадках: 

– передбачених Законом щодо дострокового припинення повноважень 

членів Ради АПУ, відповідно до пункту 10.2 цього Порядку; 

– коли протягом шести місяців з дати формування складу Ради АПУ 

засідання не можуть розпочатися; 

– в інших випадках за рішенням Ради АПУ.  

 Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані АПУ на 

вимогу професійних організацій аудиторів України з підстав, визначених цим 

пунктом, а також для вирішення питань, віднесених до компетенції 

професійних організацій згідно з вимогами Закону». 

 2. Віднести зазначений проект рішення до переліку інформаційних 

матеріалів, підготовлених до чергового з’їзду аудиторів України.  

 

4.6. Про проект Положення про регіональні відділення Аудиторської 

палати України.  

 
<…> 

  ВИРІШИЛИ:         

 1..Схвалити проект Положення про регіональні відділення Аудиторської 

палати України.            

 2. Віднести схвалений проект Положення про регіональні відділення 

Аудиторської палати України до переліку інформаційних матеріалів, 

підготовлених до чергового з’їзду аудиторів України .  

4.7. Про комісії Аудиторської палати України.    

<…> 

ВИРІШИЛИ:          

  1. Схвалити проект рішення до питання «Про створення комісій 

Аудиторської палати України» проекту порядку денного чергового з’їзду 

аудиторів України, а саме:          

 «1) Створити у складі Аудиторської палати України  такі комісії: 

 Науково-методичну Раду Аудиторської палати України;   

 Комісію з питань аудиторської етики;      

 Комісію з питань дисциплінарних проваджень;    

 Комісію з питань контролю якості.       

 2) Персональний склад створених комісій визначає Рада Аудиторської 

палати України».           

 2. Віднести схвалений проект рішення до переліку інформаційних 

матеріалів, підготовлених до чергового з’їзду аудиторів України.  
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 3. Запропонувати членам Аудиторської палати України  надати пропозиції 

до переліку комісій Аудиторської палати України. 

4.8. Про кодекс професійної поведінки членів Аудиторської палати 

України.             
             
 <…> 

 

ВИРІШИЛИ:          

 1. Перенести розгляд питання «Про кодекс професійної поведінки членів 

Аудиторської палати України» на наступне засідання Ради Аудиторської 

палати України, проведення якого заплановано на 31.01.2019 р.   

 2. Доручити члену Ради Аудиторської палати України Барановській О.М. 

доопрацювати проект Кодексу професійної поведінки членів Аудиторської 

палати України. 

4.9. Про проект Положення про Науково-методичну Раду 

Аудиторської палати України.   
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити озвучені на засіданні Ради Аудиторської палати України 

зміни до  проекту Положення про Науково-методичну Раду  Аудиторської 

палати України, схваленого на засіданні Ради Аудиторської палати України  

13.12.2018 р. (протокол № 5). 

2. Віднести схвалений проект Положення про Науково-методичну Раду  

Аудиторської палати України (зі змінами) до переліку інформаційних 

матеріалів, підготовлених до чергового з’їзду аудиторів України. 

 

5. Про Концепцію забезпечення якості аудиторських послуг в 

Україні.   
 
<…> 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд питання «Про Концепцію забезпечення якості 

аудиторських послуг в Україні» на наступне засідання Ради Аудиторської 

палати України, проведення якого заплановано на 31.01.2019 р.   

 2. Доручити члену Ради Аудиторської палати України Романюку М.В. 

доопрацювати проект Концепції забезпечення якості аудиторських послуг в 

Україні. 

6. Про Положення про моніторинг.  
 
<…> 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд питання «Про Положення про моніторинг» на 

наступне засідання Ради Аудиторської палати України, проведення якого 

заплановано на 31.01.2019 р. 

2. Доручити членам Ради Аудиторської палати України  Дзюбі Л.А. та 

Редько К.О.  доопрацювати проект Положення про моніторинг. 

3..Доручити Секретаріату Аудиторської палати України надати 

юридичний висновок щодо проекту Положення про моніторинг. 

4..Доручити Секретаріату Аудиторської палати України надати 

юридичний висновок щодо поняття «професійного самоврядування», способів 

його реалізації та яка діяльність підпадає під визначення «професійного 

самоврядування». 

 

7. Про позицію Аудиторської палати України щодо листа 

Міністерства фінансів України № 35210-06-5/3229 від 07.12.2018 р. «Про 

оприлюднення фінансової звітності». 
 

<…> 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити позицію Аудиторської палати України щодо застосування 

окремих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення 

деяких положень» від 05.10.2017р. № 2164-VIII (додається).   

 2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України  розмістити на 

офіційному веб-сайті Аудиторської палати України  схвалену позицію. 

 3. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України  довести до 

відома Міністерства фінансів України та Методологічної ради з 

бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України позицію 

Аудиторської палати України щодо застосування окремих положень Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» від 

05.10.2017 р. № 2164-VIII.  

 

8. Про делегування членів Ради Аудиторської палати України до 

громадських та методологічних рад, створених при органах державної 

влади.  

 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд питання «Про делегування членів Ради 

Аудиторської палати України до громадських та методологічних рад, створених 

при органах державної влади» на наступне засідання Ради Аудиторської палати 

України, проведення якого заплановано на 31.01.2019 р.    

 2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати 
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перелік громадських та методологічних рад при державних органах та інших 

організаціях, у роботі яких доцільно приймати участь представникам 

Аудиторської палати України. 

9. Про структуру Секретаріату Аудиторської палати України. 
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Перенести розгляд питання «Про структуру Секретаріату Аудиторської 

палати України» на наступне засідання Ради Аудиторської палати України, 

проведення якого заплановано на 31.01.2019 р.      

 2. Доручити Виконавчому директору Аудиторської палати України 

Курезі Т.В. доопрацювати посадові інструкції у частині посадових обов’язків  

працівників Секретаріату Аудиторської палати України.  

10. Про Правила внутрішнього трудового розпорядку Аудиторської 

палати України.  
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд питання «Про Правила внутрішнього трудового 

розпорядку Аудиторської палати України» на наступне засідання Ради 

Аудиторської палати України, проведення якого заплановано на 31.01.2019 р.  

11. Про  Кошторис Аудиторської палати України на 2019 рік.  

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд питання «Про Кошторис Аудиторської палати України 

на 2019 рік» на наступне засідання Ради Аудиторської палати України, 

проведення якого заплановано на 31.01.2019 р.    

12. Про звернення ТОВ «ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ». 
 
<…> 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. У зв’язку з відсутністю чинного Свідоцтва про проходження перевірки 

системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України до дати 

введення в дію Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» ТОВ «ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ» (номер реєстрації у Реєстрі – 4896), відмовити 

ТОВ «ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 

АУДИТУ» у включенні до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які 
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мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України проінформувати 

директора ТОВ «ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ» Шейка О.М. про рішення Ради АПУ та про те, 

що нагляд за виконанням Аудиторською палатою України делегованих їй 

повноважень з реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

здійснює Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, а тому ТОВ 

«ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА 

АУДИТУ» може звернутися із зазначеним питанням до Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю. 

 

13. Про звернення члена Ради Аудиторської палати України                 

Бондаря В.П. щодо внесення змін до Розпорядження Нацкомфінпоспуг від 

04.12.2012 р. № 2531 «Про затвердження Порядку погодження набуття або 

збільшення істотної участі у фінансовій установі». 
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про внесення змін до Розпорядження Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 

04.12.2012 р. № 2531 «Про затвердження Порядку погодження набуття або 

збільшення істотної участі у фінансовій установі» прийняти до відома.  

 

14. Про розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з 

державного регулювання ринків фінансових послуг», зареєстрованого у 

Верховній Раді України  20.07.2015  р. за № 2413а  (у редакції, 

запропонованій  до другого читання 15.11.2018 р.). 
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити до 

комітетів Верховної Ради України, на розгляді яких знаходиться законопроект, 

звернення, у якому зазначити, що запропоновані проектом Закону  № 2413а  

зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування»  є такими, що порушують професійні права аудиторів через 

спробу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку отримати 

додаткові важелі впливу на аудиторів, що суперечить  Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

 

15. Різне. 
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15.1. Про розгляд Аналітичної довідки про результати роботи 

(проміжні підсумки) за Планом роботи Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг (на листопад-грудень 2018 року), затвердженим 

рішенням Ради Аудиторської палати України від 15.11.2018 р. (протокол  

№ 4).  
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію про результати роботи (проміжні підсумки) за Планом 

роботи Комітету з контролю якості аудиторських послуг (на листопад-грудень 

2018 року), затвердженим рішенням Ради Аудиторської палати України від 

15.11.2018 р. (протокол №4), прийняти до відома. 

 

15.2. Про логотип Аудиторської палати України.   
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Продовжити конкурс на розробку нового логотипа Аудиторської 

палати України  як органу професійного самоврядування, який було оголошено 

рішенням Ради Аудиторської палати України 11.10.2018 р. (протокол №2). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України передбачити у 

Кошторисі Аудиторської палати України на 2019 рік витрати, пов’язані із 

розробкою нового логотипа Аудиторської палати України як органу 

професійного самоврядування. 

 

15.3..Про уповноважених представників Аудиторської палати 

України.   
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти питання «Про уповноважених представників Аудиторської палати 

України» з розгляду Ради Аудиторської палати України як таке, що втратило 

свою актуальність.  

15.4. Про співпрацю з міжнародним інститутом внутрішнього 

контролю.  
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Проінформувати Президента Інституту Внутрішнього Контролю України 

і Білорусі  Мовчана Олександра про наміри Аудиторської палати України 

долучитися до запропонованої співпраці. 
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15.5. Про листи, що надійшли до Аудиторської палати України.   
 
<…> 

 

ВИРІШИЛИ:          

 Доручити Секретаріату Аудиторської палати України надати погоджені 

на засіданні Аудиторської палати України відповіді на звернення, що надійшли 

до Аудиторської палати України, від  ПрАТ «Аналітик», Державного 

підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, аудитора Григор’євої Н.О. та 

аудитора Капусенко Н.С. 

 

 

 

Головуючий  (підпис)                Каменська Т.О. 

 

 

Секретар                     (підпис)                         Вовк А.М. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий директор  

 

(підпис)   Куреза Т.В. 
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Додаток 

до протоколу засідання Ради 

АПУ від 20.12.2018 № 6 

ПОЗИЦІЯ  

Аудиторської палати України – органу професійного самоврядування 

аудиторів  щодо аналізу положень Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII 
 

За результатами розгляду на засіданні Ради Аудиторської палати України 

20.12.2018 р. (протокол № 6) Листа Міністерства фінансів України 

№ 35210-06-5/32299 від 07.12.2018 «Щодо оприлюднення фінансової звітності» 

та з урахуванням нормативно-правових актів таких як: 

 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами і 

доповненнями); 

 Указ Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення 

нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 

№ 503/97 (із змінами і доповненнями); 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо 

удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII;  

 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами і доповненнями); 

та із використанням додаткових матеріалів: 

 Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року  

№ 1-рп/99;    

 Лист Міністерства фінансів України від 27.02.2018  

№ 35210-06-5/5570 «Про подання та оприлюднення фінансової 

звітності»; 

 Висновок науково-правової експертизи щодо оприлюднення річної 

фінансової звітності разом з аудиторським висновком від 11.12.2018 

№ 126/256-е Ради науково-правових експерт при Інституті держави та 

права ім. В.М.Корецького НАН України. 

Рада АПУ повідомляє про наступне. 

Законом України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

щодо удосконалення деяких положень» (далі - Закон) внесені зміни до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996-XIV. 

Відповідно до абзаців 2-3 частини третьої статті 14 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами і 

доповненнями, які наберуть чинності з 01.01.2019):  

«Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні 

підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за 
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звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі). 

Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих 

підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним 

періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським 

висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі)». 

Відповідно до норм Закону, які наберуть чинності з 01 січня 2019 року, 

обов’язок щодо подання та оприлюднення річної фінансової звітності разом з 

аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) у великих 

підприємств, які не є емітентами цінних паперів, та середніх підприємств, а 

також у інші фінансових установ, що належать до мікропідприємств та малих 

підприємств, виникає у 2020 році за 2019 рік.  

Слід зазначити, що на дату набрання чинності абзацами шостим і сьомим 

пункту 12 розділу І Закону, а саме – 1 січня 2019 року, вищезазначені 

підприємства мають подати річну фінансову звітність за 2018 рік, однак 

порядок подання та опублікування річної фінансової звітності за 2018 рік в 

наведеному Законі залишився без чіткого правового регулювання. 

Статтею 58 Конституції України визначено: «Закони та інші 

нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 

вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи». 

У Рішенні Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року  

№ 1-рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-

правових актів) зазначено, що дію нормативно-правового акта в часі треба 

розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і 

припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той 

закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або 

мали місце. 

Отже, за загальним правилом закон зворотної сили не має. Це правило 

надає визначеності і стабільності суспільним відносинам. Це означає, що 

закони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття 

законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності. 

Винятки з цього правила рідкісні і допускаються: 

а) за наявності вказівки в законі про надання йому (або окремим статтям) 

зворотної сили; 

б) у загальному правилі про неодмінне надання зворотної сили 

кримінальному закону, який скасовує або пом'якшує кримінальну 

відповідальність. 

Частиною 4 Указу Президента України «Про порядок офіційного 

оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 

10.06.1997 № 503/97 (із змінами і доповненнями) встановлено, що 

«нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України 

набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо 

інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в 

офіційному друкованому виданні». 
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Листом від 27.02.2018 № 35210-06-5/5570 «Про подання та оприлюднення 

фінансової звітності» Міністерство фінансів України повідомило, що для 

забезпечення порівнянності показників фінансової звітності підприємств, які 

вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 р., такі підприємства 

перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 

01.01.2018 р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1. Починаючи з 01.01.2019 р., 

зазначені підприємства складають проміжну фінансову звітність, річну 

фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2019 рік за МСФЗ. 

При цьому в якості порівняльної інформації в проміжній фінансовій звітності, 

річній фінансовій звітності та консолідованій фінансовій звітності за 2019 рік 

використовуються показники фінансової звітності за 2018 рік, трансформованої 

відповідно до вимог МСФЗ. 

Статтю 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність» викладено в новій редакції відповідно до пункту 12 розділу I Закону 

України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо 

удосконалення деяких положень», пунктом 1 розділу II якого встановлено, що 

цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім абзаців шостого і сьомого 

пункту 12 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року. 

Таким чином, оприлюднення річної фінансової звітності та річної 

консолідованої фінансової звітності за 2017 рік здійснюється у порядку, 

встановленому Законом у редакції, яка діяла до 01.01.2018 р. 

В Листі Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 35210-06-

5/32299 зазначається, що «з метою надання впевненості щодо показників 

фінансової звітності підприємств, наведених в абзаці другому частини 

третьої статті 14 Закону, які вперше застосовують міжнародні стандарти 

фінансової звітності (далі – МСФЗ) з датою переходу 01.01.2018 та 

перераховують проміжну фінансову звітність, річну фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність за 2018 рік, включаючи вступний баланс на 

01.01.2018 за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності», доцільно оприлюднювати 

річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом 

з аудиторським висновком на веб-сторінці починаючи з фінансової 

звітності за 2018 рік». 

На підставі наведених нормативно-правових актів, беручи до уваги 

інформацію, викладену у листах Міністерства фінансів України, Аудиторська 

палата України вважає що річна фінансова звітність великих підприємств, які 

не є емітентами цінних паперів, та середніх підприємств, а також інших 

фінансових установ, що належать до мікропідприємств та малих підприємств за 

2018 рік подається та оприлюднюється в 2019 році в строки, зазначені в 

ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV в редакції, яка набере чинності 01.01.2019 р. 
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