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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  Ради Аудиторської палати 

від 25 липня 2019 р. № 17/4 

 

ПОРЯДОК  

відшкодування членам Ради Аудиторської палати України транспортних 

витрат та витрат на проживання, пов’язаних з участю у роботі Ради та 

виконанням її завдань 

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування членам Ради 

Аудиторської палати України транспортних витрат та витрат на проживання, 

пов’язаних з участю у роботі Ради та виконанням її завдань відповідно до частини 

другої статті 50 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

2. Членам Ради Аудиторської палати України на час їх участі у роботі Ради 

та виконанням її завдань за наявності підтвердних документів відшкодовуються 

такі витрати: 

на переїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання транспортних 

квитків та інших витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків та страхових 

платежів на транспорті) до місця призначення і назад, у тому числі м. Києва і 

назад; 

на оплату вартості проживання у готелях, інших житлових приміщеннях. 

3. Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених витрат 

на переїзд та проживання в Україні, є оригінали розрахункових та/або 

електронних документів відповідно до Податкового кодексу України, Закону 

України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів. 

4. Витрати на переїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання 

транспортних квитків) членам Ради Аудиторської палати України до місця 

призначення і назад, у тому числі м. Києва і назад, компенсуються в розмірі 

вартості проїзду залізничним, автобусним і автомобільним транспортом з 

урахуванням усіх витрат, пов’язаних із придбанням проїзних квитків та страхових 

платежів на транспорті. 

5. Членам Ради Аудиторської палати України відшкодовуються витрати на 

найм житлового приміщення з розрахунку вартості одного місця в готелі, іншому 

житловому приміщенні за кожну добу такого проживання на час їх участі у роботі 

Ради та виконанням її завдань. 

6. Гранична сума витрат з урахуванням суми бронювання на найм 

житлового приміщення за добу, що відшкодовується членам Ради Аудиторської 

палати України, не може перевищувати суму, еквівалентну 100 євро, визначену за 

офіційним курсом Національним банком України на дату видачі наказу про 

відшкодування транспортних витрат та/або витрат на проживання.  

7. Відшкодування витрат на переїзд та проживання членам Ради 

Аудиторської палати України в національній валюті України на підставі подання 

члена Ради Аудиторської палати України. За умови надання підтвердних 
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документів, що засвідчують вартість понесених витрат на переїзд та проживання в 

Україні, Виконавчий директор видає відповідний наказ про відшкодування 

транспортних витрат та/або витрат на проживання. 

8. Перерахування коштів здійснюється на відкритий рахунок у банку 

України, зазначений у поданні члена Ради Аудиторської палати України. 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


