
  

 
 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
30.01.2020 р.                                                     № 29/12 

м. Київ 

 

Про внесення змін до Положення про порядок розгляду звернень, що 

надходять до Аудиторської палати України. 

 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, Статутом Аудиторської 

палати України, затвердженим рішенням з’їзду аудиторів України від 

18.05.2019 № 1/11, Положенням про Раду Аудиторської палати України, 

затвердженим рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 (зі 

змінами та доповненнями), Рада Аудиторської палати України   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про порядок розгляду звернень, що 

надходять до Аудиторської палати України, затвердженого рішенням Ради 

Аудиторської палати України 31.01.2019 № 7/2 (зі змінами), а саме: 

у пункті 1.1. розділу I Положення речення «Порядок розгляду заяв 

(скарг), що розглядаються АПУ відповідно до статті 45 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», під дію цього 

Положення не підпадає» замінити на речення «Порядок розгляду заяв (скарг), 

які містять відомості про професійний проступок аудитора або суб’єкта 

аудиторської діяльності, здійснюються відповідно до статті 45 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

пункт 2.5. розділу II Положення викласти у такій редакції: 

«2.5. Заява (скарга), яка містить відомості про наявність ознак 

професійного проступку аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, а також 

рішення судів, приписи, протести, подання, постанови органів прокуратури на 

неякісні висновки аудиторських фірм, аудиторів (які здійснюють діяльність як  

фізичні особи - підприємці чи провадять незалежну професійну діяльність) 

розглядаються в порядку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 



  

 
 

Заява (скарга), яка не містить відомості про наявність ознак професійного 

проступку аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, розглядається як 

звернення  у визначеному цим Положенням порядку»; 

пункт 2.9. розділу II Положення доповнити абзацом такого змісту: 

«Термін розгляду адвокатських запитів становить 5 робочих днів. У разі 

якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або 

потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду 

адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з 

обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово 

повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського 

запиту». 

2.  Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова АПУ       Т.О. Каменська 
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