
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  Ради Аудиторської палати 

від 25 липня 2019 р. № 17/6 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДЗНАКИ  

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Заохочувальні відзнаки Аудиторської палати України (далі – 

Відзнаки) встановлюються з метою заохочення та відзначення досягнень у 

сфері аудиторської діяльності, активну участь у громадському житті, а також з 

нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо. 

1.2. Нагородження   Відзнаками  здійснюється Радою Аудиторської 

палати України. 

1.3. Відзнаками Аудиторської палати України відзначаються аудитори, 

аудиторські фірми та їх працівники, які провадять аудиторську діяльність 

та/або надають неаудиторські послуги на підставах та в порядку, що 

передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»,  бездоганно пропрацювали у сфері аудиторської діяльності  не  

менше  5  років та досягли  значних трудових   результатів, викладачі, науковці, 

політичні чи суспільні (громадські) діячі, професійні громадські організації, 

працівники АПУ. 

1.4. Особи, зазначені в пункті 1.3., можуть відзначатися відповідними 

Відзнаками також після виходу на пенсію. 

1.5. В Аудиторській палаті України встановлюються  такі Відзнаки: 

1.5.1. Подяка Аудиторської палати України за особливі досягнення у 

сфері аудиторської діяльності та бухгалтерського обліку, за значну 

організаційну чи іншу підтримку діяльності Аудиторської палати України. 

1.5.2. Грамота Аудиторської палати України за особисті видатні 

досягнення у сфері аудиторської діяльності, а також бухгалтерської професії, за 

постійну організаційну чи іншу підтримку діяльності Аудиторської палати 

України. 

1.5.3. Почесна Грамота Аудиторської палати України за багаторічну 

сумлінну працю, особистий внесок у розвиток аудиторської діяльності в 

Україні. 

1.5.4. Почесні відзнаки Аудиторської палати України: «За 15-річну 

відданість професії», «За 20-річну відданість професії», «Ветеран аудиту». 

1.6. Нагородження  Почесною  відзнакою  Аудиторської палати України 

вдруге не провадиться. 

1.7. Утрачені   Відзнаки  повторно  не видаються. 

 

2.  Підстави  та порядок нагородження відзнаками 

2.1.  Подяку Аудиторської палати України вручають  за особливі 

досягнення у сфері аудиторської діяльності та бухгалтерського обліку. 
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2.2. Грамоту Аудиторської палати України вручають з нагоди особистих 

ювілеїв, участі у проведенні заходів аудиторської спільноти (конференцій, 

семінарів, симпозіумів тощо). 

2.3. Почесну Грамоту Аудиторської палати України вручають з нагоди 

загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілейних дат тощо. 

2.4. Почесні відзнаки Аудиторської палати України: «За 15-річну 

відданість професії», «За 20-річну відданість професії», «Ветеран аудиту» 

вручають з нагоди особистих ювілеїв за умови наявного відповідного строку 

аудиторської діяльності.  

2.5.  Рішення про нагородження Відзнаками  Аудиторської палати 

України приймається на засіданні Ради Аудиторської палати України. 

2.6.  Вручення   Відзнаки  проводиться Головою Ради Аудиторської 

палати України або за дорученням Ради Аудиторської палати України членом 

Ради Аудиторської палати України в урочистій обстановці на засіданні Ради 

Аудиторської палати України або під час проведення  заходів аудиторської 

спільноти (конференцій, семінарів, симпозіумів тощо). 

2.7. Висування кандидатур для нагородження Відзнаками здійснюється:  

2.7.1. щодо членів Аудиторської палати України –  членами Ради 

Аудиторської палати України або Головою Аудиторської палати України; 

2.7.2. щодо професійних громадських організацій, викладачів, науковців, 

політичних чи суспільних (громадських) діячів тощо – керівниками таких 

професійних організацій, установ – членами Ради Аудиторської палати України 

або Головою Аудиторської палати України; 

2.7.3. щодо працівників  Аудиторської палати України – Головою 

Аудиторської палати України або членами Ради Аудиторської палати України, 

Виконавчим директором, головою Комітету з контролю якості аудиторських 

послуг. 

2.8. Особи, визначені пунктом 2.7. цього Положення, звертаються до 

Ради Аудиторської палати України з поданням про нагородження Відзнакою  

Аудиторської палати України. Подання має містити характеристику ділових, 

особистих  та професійних якостей, дані про заслуги та досягнення особи, яку 

пропонується представити до вручення Відзнаки та іншу інформацію.  

2.9. Представлення   особи   до   нагородження   Відзнакою здійснюється 

гласно. 

2.10.  Матеріали про нагородження Відзнакою вносяться до Секретаріату 

Аудиторської палати України  за два місяці. Секретаріат Аудиторської палати 

України  упорядковує матеріали та готує проєкт рішення на засідання Ради 

Аудиторської палати України. 

2.11.  При  невиконанні  вимог  пункту  2.10.   цього   Положення 

документи  повертаються  особі  чи  органу,  який  вніс подання  про  

нагородження,  із  супровідним  листом  за  підписом Голови Аудиторської 

палати України. 
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3. Порядок звернення Аудиторської палати України щодо 

присвоєння  членам Аудиторської палати України почесних звань та 

представлення  до державних нагород 

3.1. За рішенням Ради Аудиторської палати України Аудиторська палата 

України може звертатись із клопотанням про присвоєння почесного звання 

«Заслужений економіст України» членам Аудиторської палати України – 

аудиторам. Таке клопотання про присвоєння почесного звання вноситься 

Аудиторською палатою України відповідно   до вимог Указу Президента «Про 

почесні звання України» від 29 червня 2001 р. №476/2001. 

3.2. Клопотання про відзначення державними винагородами, які 

вносяться з нагоди державного, професійного свята, ювілею особи або ювілею 

організації вносяться у порядку, визначеному Указом Президента України від 

19 лютого 2003 №138/2003 «Про Порядок представлення до нагородження та 

вручення державних винагород України». 

 

4. Заключні Положення 

4.1. Це Положення затверджується Радою Аудиторської палати України 

та набирає чинності з моменту його оприлюднення на сайті Аудиторської 

палати України. 
 

___________________________________________ 

 


