
Шановні члени АПУ!!!! 

 

 Повідомляємо, що сьогодні, 01.11.2018 р. відбулося чергове засідання Ради 

Аудиторської палати України, участь в якому взяли члени Ради АПУ Барановська 

О.М., Бондар В.П., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., 

Романюк М.В., Церетелі Л.Г., Шульман М.К. 

 Упродовж  засідання членами Ради АПУ обговорювалися наступні питання та 

приймалися такі рішення: 

 1. З інформацію про виконання доручень попередніх засідань Ради 

Аудиторської палати України виступила Голова АПУ Каменська Т.О. 

 2. Про хід обговорення проекту Положення про Науково-методичну Раду 

Аудиторської палати України доповіли члени Ради АПУ Романюк М.В. та Шульман 

М.К., які відзначили невисоку активність аудиторів стосовно пропозицій та змін до 

запропонованого проекту Положення про Науково-методичну Раду Аудиторської 

палати України та висловили подяку аудиторам Харламовій Г. та Олексієнко Д. за їх 

активну позицію та висловлені думки і побажання щодо Науково-методичної Ради 

АПУ, які, значною мірою, будуть взяті до уваги при доопрацюванні проекту 

Положення. Рада АПУ вирішила продовжити обговорення  проекту Положення про 

Науково-методичну Раду АПУ, звернувшись до членів Аудиторської палати України  

з пропозицією висловитися за окремими його аспектами до 01.12.2018 р.  

 Доручено Романюку М.В. та Шульман М.К. врахувати отримані пропозиції 

щодо доопрацювання Положення про Науково-методичну Раду АПУ  та сформувати 

План роботи і пропозиції щодо складу проектних груп та їх керівників, членам Ради 

АПУ внести пропозиції до програм Науково-методичної Ради АПУ до 01.12.2018 р. 

 3. З інформацією та пропозиціями щодо Стратегії Аудиторської палати України 

до 2023 р. виступила  Голова АПУ Каменська Т.О. 

 Констатуючи, що місія АПУ полягає в формуванні позитивного іміджу 

професії, в посиленні ролі та авторитету аудиторів,   довіри до них суспільства та 

інвесторів, у сприянні захисту громадських інтересів та соціальної відповідальності 

бізнесу в Україні, Рада АПУ вбачає  стратегічною метою АПУ набуття Аудиторською 

палатою України повного членства у Міжнародній федерації бухгалтерів шляхом 

виконання необхідних умов щодо відповідності критеріям, описаним у Конституції 

IFAC ( IFAC Constitution) та Статуті IFAC (IFAC Bylaws). 

 Враховуючи це, пропонується для обговорення аудиторською спільнотою 

проект Стратегії АПУ, який визначає завдання та пріоритетні напрямки діяльності 

АПУ. Проект Стратегії АПУ в найближчий час буде розміщено для обговорення на 

офіційному веб-сайті АПУ. Термін обговорення проекту Стратегії АПУ, який 

виноситиметься на обговорення чергового з’їзду аудиторів – до  01.12.2018 р.  

 4. Члени Ради АПУ обговорили проект  Положення про членські внески, з 

презентацією якого виступила член Ради АПУ Шульман М.К. та проект Положення 

про регіональні відділення, який презентувала член Ради АПУ Барановська О.М. 

Проекти пройшли внутрішнє обговорення членами Ради АПУ, які висловили свої 

зауваження та пропозиції, що були враховані при підготовці проектів, винесених на 

Раду АПУ. Прийнято рішення опублікувати проекти на сайті АПУ для їх обговорення 

членами АПУ (з урахуванням зауважень, висловлених упродовж засідання Ради), 

внесення пропозицій та підготовки кінцевих проектів для їх прийняття на черговому 

з’їзді аудиторів України.  Термін обговорення проектів – до 01.12.2018 р. 



 5. Члени Ради АПУ розглянули  проект  форми звітності суб'єктів аудиторської 

діяльності про надані ними послуги,  яка щорічно подається  до Аудиторської палати 

України, який презентували члени Ради АПУ Іщенко Н.І. та Нефьодова Д.Ю. У 

процесі дискусії, в якій прийняли участь члени Ради АПУ Бондар В.П.,  Іщенко Н.І., 

Романюк М.В., Нефьодова Д.Ю., Церетелі Л.Г., Шульман М.К., Барановська О.М., 

Каменська Т.О., Редько К.О. прийнято рішення суттєво спростити запропоновану 

форму, та розглянути це питання на наступному засіданні Ради АПУ. 

  6. Члени Ради АПУ розглянули  План роботи Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг. Враховуючи, що у відповідності до ст. 51 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Комітет з контролю якості 

аудиторських послуг забезпечує проведення перевірок суб’єктів аудиторської 

діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також той факт, що Установчим 

з’їздом аудиторів України не обрано Голову Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг та не затверджено Положення про  Комітет з контролю якості 

аудиторських послуг, та відсутні прийняті Органом суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю нормативні документи щодо проведення перевірок 

контролю якості, прийнято рішення спрямувати роботу працівників Комітету з 

контролю якості аудиторських послуг на забезпечення проведення перевірок 

суб’єктів аудиторської діяльності, які розпочнуться  після проведення з’їзду та  

прийняття ним відповідних документів. Ця робота здійснюватиметься у відповідності 

до Плану, і полягатиме зокрема: 

 - в роз’яснювальній та методичній роботі щодо якості аудиту; 

 - роз’яснювальній роботі щодо застосування та імплементації в аудиторську 

практику норм  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»;  

 - наданню консультацій 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.  

 7. Члени Ради АПУ розглянули  звернення до Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю щодо норм Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» по особливо актуальним питанням, з якими до членів Ради 

АПУ звертаюся  аудитори та аудиторські фірми. Зокрема, в числі інших, є питання 

стосовно ситуації з наповненням 3 та 4 розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності  та ситуації з прийняттям типової форми договору, а також її 

наповнення. Текст звернення та поставлені  питання будуть оприлюднені на 

офіційному веб-сайті АПУ. 

 8. Рада АПУ розглянула тимчасовий розподіл функцій між членами Ради 

Аудиторської палати України. 

 Вирішили 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. 

 До повноважень членів Ради АПУ, відповідальних за конкретний напрям 

діяльності, відноситься попередній розгляд питань та підготовка проектів рішень для 

прийняття на засіданні Ради АПУ.    

  Питання контролю якості та дисциплінарних проваджень вирішено розглядати 

колегіально членами Ради АПУ. 

 9.  Розглянуто питання про підготовку проектів документів для обговорення та  

затвердження з’їздом аудиторів України. Голова АПУ Каменська Т.О. доповіла про 

склад робочих груп із членів Ради АПУ із збору пропозицій та доопрацювання 

документів, що виноситимуться на розгляд з’їзду . 

 10. Рада АПУ розглянула проект структури Кошторису Аудиторської палати 

України на 2019 рік, про який доповідала Виконавчий директор Куреза Т.В. 

 11.  В «Різному» розглянуто наступні питання: 

 - Про стан первинного формування Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

 - Про звернення до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, 

щодо питань застосування МСА до їх розміщення на веб-сайті Міністерства фінансів 

України.  

 Повна інформація щодо прийнятих на засіданні Ради АПУ рішеннях  буде 

розміщена  у вигляді витягу з протоколу засідання Ради АПУ на сайті АПУ після його 

підготовки  Секретаріатом АПУ відповідно до вимог Положення про Раду АПУ, 

затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів 14.07.2018 р.. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 


