ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Ради Аудиторської палати України від 20.12.2018 № 6/2

Програма роботи
Аудиторської палати України
на 2019 рік
1. Організаційні заходи щодо забезпечення виконання Аудиторською палатою України
повноважень, передбачених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність»
№ з/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9
1.10

Заходи

Строк
виконання

Виконавці

Члени Ради АПУ
Проведення чергового з’їзду аудиторів України та
Організаційний комітет з
здійснення організаційних заходів, пов’язаних з І-ІІ квартал підготовки проведення
підготовкою та проведенням з’їзду.
з’їзду
Секретаріат АПУ
Організація та забезпечення проведення засідань
Ради Аудиторської палати України в порядку,
упродовж Голова АПУ
визначеному Статутом Аудиторської палати України
року
Секретаріат АПУ
та Положенням про Раду Аудиторської палати
України.
Участь у роботі Ради нагляду за аудиторською
діяльністю
Органу суспільного
нагляду за упродовж Голова АПУ
року
аудиторської діяльністю.
Організація розробки та підготовка на затвердження
з’їзду аудиторів України та Ради Аудиторської
Голова АПУ
упродовж
палати України локальних нормативних актів, що
Члени Ради АПУ
року
регламентують діяльність Аудиторської палати
Секретаріат АПУ
України.
Прийом документів від аудиторів та суб’єктів
аудиторської
діяльності
щодо
включення
(виключення, внесення змін) до Реєстру аудиторів та
суб’єктів аудиторської діяльності та їх перевірка на упродовж Секретаріат АПУ
відповідність встановленим вимогам.
Своєчасне
року
внесенні інформації до Реєстру. Забезпечення
цілодобового вільного доступу до відомостей, що
містяться в Реєстрі.
Прийом та опрацювання звітів суб’єктів аудиторської
діяльності про надані ними послуги у 2018 році І квартал Секретаріат АПУ
(форма № 1-аудит).
Підготовка та подання до Органу нагляду за
Голова АПУ
аудиторською діяльністю узагальненої інформації
ІІ квартал Члени Ради АПУ
про діяльність суб’єктів аудиторської діяльності та
Секретаріат АПУ
стан аудиторської діяльності в Україні у 2018 році.
Забезпечення виконання Кошторису Аудиторської
упродовж
палати України на 2019 рік, щоквартальне звітування
Виконавчий директор
року
про стан виконання Кошторису.
Звітування про виконання Кошторису надходжень і
ІІ квартал Виконавчий директор
витрат АПУ за звітний 2018 рік.
Організація
розробки
проекту
Кошторису
IV квартал Виконавчий директор
надходжень і витрат АПУ на 2018 рік.

2. Заходи з науково-методичної роботи та безперервного навчання аудиторів
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Участь у роботі комісії з атестації. Організація
взаємодії та участь у розробці нормативно-правових
актів з питань атестації та професійного навчання
аудиторів.
Організація розробки та внесення до комісії з
атестації програм безперервного навчання аудиторів.
Організація контролю за безперервним навчанням
аудиторів, крім тих, які здійснюють обов’язковий
аудит фінансово звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес.
Організація роботи Науково-методичної Ради
Аудиторської палати України. Затвердження плану
роботи. Здійснення запланованих заходів.
Проведення семінарів, круглих столів з таких тем:
«Нові вимоги до аудиторського звіту»;
«Суспільні
очікування
від
аудиторського
самоврядування»;
«Нормативне забезпечення і організація контролю
якості аудиторських послуг відповідно до вимог
Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність».
Організація і проведення щорічної міжнародної
конференції «Актуальні питання розвитку аудиту».

упродовж
року

Представник АПУ в
комісії з атестації

упродовж
року

Представник АПУ в
комісії з атестації
Члени Ради АПУ

упродовж
року

Секретаріат АПУ

упродовж
року

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

упродовж
року

вересень

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

3. Заходи з питань застосування міжнародних стандартів аудиту та кодексу етики
професійних бухгалтерів в національну практику аудиторської діяльності
Організація розробки та підготовка на затвердження
Ради Аудиторської палати України нормативних
актів, методичних та рекомендаційних документів з
питань застосування міжнародних стандартів аудиту
та кодексу етики
професійних бухгалтерів
Міжнародної федерації бухгалтерів в національну
практику аудиторської діяльності.
Організація роботи по здійсненню перекладу на
державну мову, редагування та повне чи часткове
видання матеріалів з питань бухгалтерського обліку
та аудиту, що надходять до Аудиторської палати
України від Міжнародної федерації бухгалтерів, а
також
інших
міжнародних
організацій
та
міжнародних науково-практичних конференцій.

упродовж
року

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

упродовж
року

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

3.3

Узагальнення інформації про практику застосування
міжнародних стандартів аудиту та надання
рекомендацій на запит суб’єктів аудиторської
діяльності щодо спірних та складних питань.

упродовж
року

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

3.4

Підготовка в межах повноважень Аудиторської
палати України відповідей і роз'яснень на запити, що
надходитимуть до Аудиторської палати України з
питань застосування Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг та ін.

упродовж
року

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

3.5

Проведення сумісно з Федерацією професійних

червень

Члени Ради АПУ

3.1

3.2

бухгалтерів та аудиторів круглого столу з питань
професійної етики

Секретаріат АПУ

4. Заходи з організації контролю якості аудиторських послуг

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

4.4

4.6

Участь у розробці Порядку проведення перевірок з
контролю якості
Організація розробки та підготовка на затвердження
з’їзду аудиторів України або Ради Аудиторської
палати України нормативних актів з питань контролю
за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами
вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність», міжнародних стандартів
аудиту, норм професійної етики, а саме:
Концепції системи забезпечення якості аудиторських
послуг в Україні;

І квартал

Члени Ради АПУ
Комітет з контролю
якості аудиторських
послуг
Секретаріат АПУ

І квартал

Члени Ради АПУ

Члени Ради АПУ
Положення про Комітет з контролю якості І-ІІ квартал Комітет з контролю
аудиторських послуг;
якості аудиторських
послуг
Рекомендацій щодо проведення перевірок з
Члени Ради АПУ
контролю якості відповідно до вимог затвердженого ІІ квартал Комітет з контролю
Порядку проведення перевірок з контролю якості;
якості аудиторських
послуг
Положення про моніторинг;

І квартал

Члени Ради АПУ
Комітет з контролю
якості аудиторських
послуг

Члени Ради АПУ
Комітет з контролю
якості аудиторських
послуг
Комісія АПУ з контролю
Порядку дисциплінарних проваджень та прийняття
якості та професійної
І-ІІ квартал
рішень.
етики
Секретаріат АПУ
Організація контролю якості аудиторських послуг
суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які
Члени Ради АПУ
здійснюють обов’язковий аудит фінансово звітності упродовж Комітет з контролю
підприємств, що становлять суспільний інтерес,
року
якості аудиторських
відповідно до вимог затвердженого Порядку
послуг
проведення перевірок з контролю якості.
Розробка плану-графіку проведення перевірок з
Голова Комітету з
контролю якості відповідно до вимог затвердженого ІІ півріччя контролю якості
Порядку проведення перевірок з контролю якості.
аудиторських послуг
Забезпечення проведення перевірок матеріалів скарг упродовж Члени Ради АПУ
відповідно до вимог Порядку проведення перевірок
року
Комітет з контролю
матеріалів скарг, які надходять до Аудиторської
(у разі їх
якості аудиторських
палати України.
надходжен послуг
ня)
Секретаріат АПУ
Порядку проведення перевірок матеріалів скарг, які
надходять до Аудиторської палати України;

І квартал

5. Заходи з питань правового забезпечення аудиторської діяльності
5.1

Проведення моніторингу законопроектів та проектів

упродовж

Члени Ради АПУ

нормативно-правових актів з питань аудиторської
року
Секретаріат АПУ
діяльності, аналіз їх впливу на аудиторську
діяльність.
Участь у проведенні експертизи законопроектів та
Члени Ради АПУ
5.2
нормативно-правових актів з питань аудиторської упродовж
Секретаріат АПУ
діяльності.
року
Участь у розробці та обговоренні проектів
нормативно-правових актів з питань аудиторської упродовж Голова АПУ
5.3
діяльності, робота з урядовими та неурядовими
року
Члени Ради АПУ
організаціями, суб'єктами законодавчої ініціативи.
Аналіз нормативних актів Аудиторської палати
України та підготовка пропозицій щодо приведення упродовж Члени Ради АПУ
5.4
їх у відповідність до Закону України «Про аудит
року
Секретаріат АПУ
фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Розгляд звернень, що надходять до Аудиторської
палати України з питань правового забезпечення упродовж Члени Ради АПУ
5.5
аудиторської
діяльності,
підготовка
проектів
року
Секретаріат АПУ
відповідей та роз'яснень на них.
6. Заходи з питань зовнішніх зв’язків та інформаційного забезпечення аудиторської діяльності

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.6.1

6.6.2

6.6.3

Виконання представницьких функцій в органах
державної влади і місцевого самоврядування,
громадських радах, а також в національних та
міжнародних організаціях.
Співпраця з Органом суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю та іншими органами
державної влади.
Співпраця з професійними організаціями і
об'єднаннями аудиторів та/або аудиторських фірм з
питань методологічного забезпечення аудиторської
діяльності.
Участь у роботі урядових та неурядових організацій;
у проведенні конференцій, круглих столів та інших
заходів з питань регулювання аудиту.
Співпраця з суб’єктами господарювання з питань
роз’яснення суті і характеру аудиторських послуг,
порядку призначення аудиторів у разі проведення
обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що
становлять суспільний інтерес.
Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності:
забезпечення організаційної та інформаційної
підтримки веб-сайта Аудиторської палати України;
організація розробки мінімальних критеріїв для
можливості постійної акредитації журналістів на
заходах, що проводяться Аудиторської палати
України;
підготовка
матеріалів
з
питань
діяльності
Аудиторської палати України для публікації в
засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті
Аудиторської палати України та на офіційній
сторінці Аудиторської палати України у соціальній
мережі Facebook.

упродовж
року
упродовж
року
упродовж
року
упродовж
року

Голова АПУ
Члени Ради АПУ за
рішенням Ради АПУ
Виконавчий директор
Голова АПУ
Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ
Голова АПУ
Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ
Голова АПУ
Члени Ради АПУ

упродовж
року

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

упродовж
року

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

І квартал

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

упродовж
року

Члени Ради АПУ
Секретаріат АПУ

