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_________________ № _____________  

На  № 41823/1/1-18 від 24.10.2018 
Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку  

 

Про надання роз’яснення 

 

Міністерство фінансів України відповідно до листа Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 24.10.2018 № 41823/1/1-18 розглянуло лист Аудиторської 

палати України від 18.10.2018 № 01-01-21/29 щодо опрацювання проекту Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

виконання зобов’язань за Меморандумом з МВФ в частині розвитку ринків 

капіталу» (далі – законопроект), оприлюдненого на офіційному веб-сайті 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та повідомляє. 

Законопроектом передбачається  внесення змін, зокрема до законів 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – 

Закон № 996) та «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

(далі – Закон № 2258). 

Оскільки відповідно до статті 2 Директиви ЄС про річну фінансову 

звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність певних типів 

підприємств від 26.06.2013 № 2013/34/ЄС до суб’єктів суспільного інтересу не 

входять підприємства, запропоновані законопроектом, внесення змін до абзацу 

двадцять першого частини першої статті 1 Закону № 996 є недоцільним. 

Порядок призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності 

від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності визначено 

статтею 29 Закону № 2258, яка відповідає статті 38 Директиви ЄС про 

обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності від 17.05.2006             

№ 2006/43/ЄС, якою передбачено, що у випадку обов’язкового аудиту суспільно 

значимого суб’єкта господарювання держави-члени повинні забезпечити, що для 

компетентного органу, відповідального за нагляд за допущеними аудиторами та 

аудиторськими фірмами, допустимо звертатись до національного суду з позовом 

щодо відсторонення аудитора чи аудиторської фірми, якщо для цього існують 

відповідні підстави. 
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Крім цього, Законом № 2258 передбачено створення Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю, який складається з Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду), та Інспекції із забезпечення 

якості. У свою чергу Рада нагляду складається із семи осіб, по одному 

представнику від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та 

аудиту, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, і трьох осіб з числа непрактикуючих осіб.  

Таким чином, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є 

рівноправним представником Ради нагляду серед чотирьох інших центральних 

органів державної влади, якому надане право звертатися до Ради нагляду з метою 

відсторонення суб’єктів аудиторської діяльності, які не відповідають вимогам 

Закону № 2258. 

Ураховуючи зазначене, внесення змін до частини третьої статті 3, частини 

другої статті 36 та розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону                      

№ 2258 є недоцільним. 

У зв’язку з цим повідомляємо, що передбачені законопроектом зміни до 

законів № 996 та № 2258 є такими, що не відповідають законодавству ЄС у 

відповідних сферах та недоцільні з огляду на те, що запропоноване додаткове 

врегулювання деяких питань не потребується. 

 

 

Заступник Міністра                                                                                   C. ВЕРЛАНОВ 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Рудаков А. 253-44-03 


	o335

