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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  
орган аудиторського самоврядування 

 
ПРОТОКОЛ 

01.11.2018 р.         № 3 

 

засідання Ради Аудиторської палати України 

 

Дата проведення засідання – 01 листопада 2018 р. 

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

Час проведення засідання – з 13-00 год. до 17-00 год. 

 

Присутні члени Ради АПУ: 

Барановська О.М., Бондар В.П., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Романюк М.В., 

Шульман М.К., Нефьодова Д.Ю., Церетелі Л.Г., Редько К.О. 

 

Відсутні члени Ради АПУ: 

Сушко Д.С., Дзюба Л.А. 

 

Присутні на засіданні Ради АПУ (без права голосу): 

Член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю – Гапоненко Л.В. 

 

Виконавчий директор АПУ– Куреза Т.В.  

Юрист – Авраменко В.Д. 

 

Головуючий на засіданні – Голова АПУ Каменська Т.О. 

Секретар – Гасенко О.С. 

 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити такий ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 

 

1. Інформація про виконання доручень попередніх засідань Ради Аудиторської 

палати України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

2. Про проект Положення про Науково-методичну Раду Аудиторської палати 

України. 

Члени Ради АПУ Романюк М.В., Шульман М.К. 

3. Про Стратегію розвитку Аудиторської палати України.                                

Голова АПУ Каменська Т.О. 

4. Про проект Положення про членські внески до Аудиторської палати України. 



2 
 

Член Ради АПУ Шульман М.К. 

5. Про проект Положення про регіональні відділення Аудиторської палати 

України. 

Член Ради АПУ Барановська О.М. 

6. Про форму звітності суб'єктів аудиторської діяльності про надані ними 

послуги, яка щорічно подається до Аудиторської палати України.         

Члени Ради АПУ Іщенко Н.І., Нефьодова Д.Ю. 

7. Про затвердження Плану роботи Комітету з контролю якості аудиторських 

послуг. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

8. Про звернення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

щодо норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

9. Про тимчасовий розподіл функцій між членами Ради Аудиторської палати 

України. 

Голова АПУ Каменська Т.О 

10. Про підготовку проектів документів для затвердження з’їздом аудиторів 

України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

11. Про проект Кошторису Аудиторської палати України на 2019 рік. 

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

12. Різне. 

12.1. Про стан первинного формування Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

Виконавчий директор Куреза Т.В. 

12.2. Про звернення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

щодо застосування міжнародних стандартів аудиту. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

12.3 Про звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

щодо кваліфікаційних критеріїв до суб’єктів аудиторської діяльності, учасників 

публічних закупівель. 

Член Ради АПУ Романюк М.В. 

12.4. Щодо участі Аудиторської палати України у роботі V Міжнародної 

науково-практичної конференції Київського національного економічного 

університету. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

12.5. Про дату наступного засідання Ради Аудиторської палати України. 

Голова АПУ Каменська Т.О. 

                _______________________________________________ 

 

1. Інформація про виконання доручень попередніх засідань 

Ради Аудиторської палати України. 

 

<…> 
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Інформацію про стан виконання доручень попередніх засідань Ради АПУ 

прийнято до відома. 

 

2. Про проект Положення про Науково-методичну Раду Аудиторської 

палати України. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Продовжити обговорення проекту Положення про Науково-методичну 

Раду АПУ, звернувшись до членів Аудиторської палати України з пропозицією 

висловитися щодо положень проекту до 01.12.2018 р. 

2. Доручити членам Ради АПУ Романюку М.В. та Шульман М.К. 

опрацювати пропозиції до проекту Положення про Науково-методичну Раду 

Аудиторської палати України та винести на наступне засідання Ради 

Аудиторської палати України проект Положення про Науково-методичну Раду 

Аудиторської палати України.  

3. Доручити членам Ради АПУ Романюку М.В. та Шульман М.К. на 

наступне засідання Ради АПУ надати пропозиції до складу проектних груп та їх 

керівників, а членам Ради АПУ внести пропозиції до проектних завдань. 

 

3. Про Стратегію розвитку Аудиторської палати України. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити на 

офіційному веб-сайті Аудиторської палати України проект Стратегії розвитку 

Аудиторської палати України до 2023 р. та презентацію до нього. 

2. Встановити термін для обговорення проекту Стратегії розвитку 

Аудиторської палати України до 01.12.2018 р. 

 

4. Про проект Положення про членські внески до Аудиторської 

палати України.  

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект Положення про членські внески до Аудиторської 

палати України з урахуванням озвучених на засіданні зауважень (додається). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити на 

офіційному веб-сайті Аудиторської палати України  проект Положення про 

членські внески до Аудиторської палати України та презентацію до нього. 

3. Встановити термін для обговорення проекту Положення про членські 

внески до 01.12.2018 р. 
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4. Доручити члену Ради Аудиторської палати України Шульман 

М.К. опрацювати отримані пропозиції та зауваження до проекту 

Положення про членські внески до Аудиторської палати України. 

 

5. Про проект Положення про регіональні відділення 

Аудиторської палати України. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект Положення про регіональні відділення 

Аудиторської палати України з урахуванням озвучених на засіданні Ради 

Аудиторської палати України пропозицій (додається). 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України розмістити 

на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України проект Положення 

про регіональні відділення Аудиторської палати України та презентацію 

до нього. 

3. Встановити термін для обговорення проекту Положення про 

регіональні відділення Аудиторської палати України до 01.12.2018 р. 

4. Доручити члену Ради Аудиторської палати України 

Барановській  О.М. опрацювати отримані пропозиції та зауваження до 

проекту Положення про регіональні відділення Аудиторської палати 

України. 

 

6. Про форму звітності суб'єктів аудиторської діяльності про 

надані ними послуги, яка щорічно подається до Аудиторської палати 

України.  

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. З метою винесення питання «Про форму звітності суб'єктів 

аудиторської діяльності про надані ними послуги, яка щорічно подається 

до Аудиторської палати України» на наступне засідання Ради 

Аудиторської палати України доручити членам Ради Аудиторської палати 

України Іщенко  Н.І. та Нефьодовій Д.Ю. доопрацювати розроблений 

проект Звіту суб'єкта аудиторської діяльності про надані послуги, 

врахувавши узгоджену членами Ради Аудиторської палати України 

пропозицію щодо її спрощення.  

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

та Нефьодовій Д.Ю. підготувати на наступне засідання Ради 

Аудиторської палати України пропозиції щодо того, яку інформацію 

необхідно додатково подавати суб'єктам аудиторської діяльності до 

Аудиторської палати України зі звітом про надані послуги. 
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7. Про затвердження Плану роботи Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити План роботи Комітету з контролю якості аудиторських 

послуг, яким передбачити, що Комітет з контролю якості здійснює 

роз’яснювальні роботи щодо застосування та імплементації в аудиторську 

практику норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», надає консультації стосовно впровадження в практику роботи 

суб’єктами аудиторської діяльності вимог МСКЯ 1 та МСА, моніторингу 

тендерних площадок, де пропонуються закупівлі аудиторських послуг, 

моніторингу сайтів, на яких публікуються аудиторські звіти. 

 

8. Про звернення до Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю щодо норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність». 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Голові АПУ Каменській Т.О. направити лист до Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю «Щодо застосування окремих 

положень Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»». 

 

9. Про тимчасовий розподіл функцій між членами Ради Аудиторської 

палати України. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Призначити відповідальними за напрями діяльності Аудиторської палати 

України: 

 професійна етика – члена Ради АПУ Романюка М.В.; 

 безперервне професійне навчання – члена Ради АПУ Барановську  О.М.; 

 зв’язки з громадськістю та професійними організаціями аудиторів  - 

членів Ради АПУ Редько К.Ю. та Нефьодову  Д.Ю.; 

 стандарти та практика - члена Ради АПУ Церетелі Л.Г.; 

 імплементація норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та інших нормативних документів, пов’язаних з 

аудиторською практикою - члена Ради АПУ Шульман М.К. 

2. Питання контролю якості та дисциплінарних проваджень розглядати 

колегіально членами Ради Аудиторської палати України. 
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10. Про підготовку проектів документів для затвердження 

з’їздом аудиторів України. 

<…> 

 

Інформація прийнята до відома. 

 

11. Про проект Кошторису Аудиторської палати України на 

2019 рік. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект структури Кошторису АПУ на 2019 р. з 

урахуванням озвучених на засіданні Ради АПУ пропозицій. 

2. Доручити Виконавчому директору Аудиторської палати України 

Курезі Т.В. направити звернення до Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю проект структури Кошторису Аудиторської 

палати України на 2019 рік на погодження. 

 

12. Різне. 

12.1. Про стан первинного формування Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити роз’яснення щодо проведення суб'єктами 

аудиторської діяльності обов'язкового аудиту фінансової звітності, що 

додається. 

2. Направити затверджене роз’яснення до Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю на погодження. 

3. Секретаріату Аудиторської палати України, після погодження 

Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю роз’яснення 

оприлюднити прийняте рішення на офіційному веб-сайті Аудиторської 

палати України. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Схвалити інформаційне повідомлення «Про сплату суб’єктами 

аудиторської діяльності внесків, передбачених частиною тринадцять статті 

15 Закону «Про аудит фінансової звітності аудиторської діяльності»» 

(додається).  

2. Доручити Секретаріату АПУ оприлюднити інформаційне 

повідомлення на офіційному веб-сайті АПУ після погодження Органом 
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суспільного нагляду роз’яснення щодо проведення суб’єктами аудиторської 

діяльності обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України вносити в розділ 

«Суб'єкти аудиторської діяльності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності відомості про аудиторів – фізичних осіб-підприємців не залежно від 

того, чи є така особа одночасно і працівником аудиторської фірми», оскільки 

зазначене у частині другій статті 4 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» обмеження в частині заборони бути 

працівником аудиторської фірми стосується лише фізичних осіб, які провадять 

незалежну професійну діяльність. 

 

12.2. Про звернення до Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю щодо застосування міжнародних стандартів аудиту. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату Аудиторської палати України підготувати лист-

звернення до Органу суспільного нагляду за аудиторської діяльністю щодо 

застосування міжнародних стандартів аудиту. 

 

12.3. Про звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України щодо кваліфікаційних критеріїв до суб’єктів аудиторської 

діяльності, учасників публічних закупівель. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити Секретаріату АПУ підготувати лист до Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України з проханням надати державним 

підприємствам роз’яснення стосовно того, що вимоги до суб’єктів аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, 

визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

 

12.4. Щодо участі Аудиторської палати України у роботі 

V  Міжнародної науково-практичної конференції Київського 

національного економічного університету. 

 

<…> 

 

ВИРІШИЛИ: 
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Аудиторській палаті України виступити інформаційним 

співорганізатором V Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя 

Васильовича Сопка «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна 

парадигма в умовах сталого розвитку», яка організована Київським 

національно економічним університетом. 

 

12.5. Про дату наступного засідання Ради Аудиторської палати 

України. 

 

<…> 

 

Пропозиція щодо проведення наступного засідання Ради АПУ 

13.12.2018 р. об 1130  погоджена членами Ради АПУ без голосування. 

 

 

Головуючий   (підпис)           Каменська Т.О. 

 

 

Секретар     (підпис)   Гасенко О.С. 

 

 

 

 

 

Виконавчий директор  

 

____(підпис)__________ Куреза Т.В. 
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