
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  Ради Аудиторської палати 

від 25 липня 2019 р. № 17/4 

 

ПОРЯДОК  

оплати витрат часу для виконання доручень членам Ради Аудиторської 

палати України  

 

1. Цей Порядок визначає механізм оплати витрат часу для виконання 

доручень членам Ради Аудиторської палати України відповідно до частини п’ятої 

статті 49 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

2. У межах кошторису Аудиторської палати України членам Ради 

Аудиторської палати України можуть бути оплачені витрати часу для виконання 

доручень (крім участі у засіданнях Ради Аудиторської палати України). 

3. Оплата витрат часу членам Ради Аудиторської палати України 

здійснюється для виконання доручень, наданих  виключно для реалізації мети 

(цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Аудиторської 

палати України. 

4. З метою виконання наданих членам Ради Аудиторської палати України 

доручень, які потребують оплати витрат часу на їх виконання, укладається 

відповідний договір з Аудиторською палатою України. 

5. Одночасно із наданням доручення члену (членам) Ради Аудиторської 

палати України, які потребують оплати витрат часу на їх виконання, Рада 

Аудиторської палати України доручає Секретаріату Аудиторської палати України 

забезпечити укладення договору із таким членом (членами) Ради Аудиторської 

палати України. 

6. Вартість часу члена Ради Аудиторської палати України для виконання 

доручень розраховується відповідно до норми тривалості робочого часу у 

відповідному місяці, виходячи із встановленої рішенням з’їзду аудиторів України 

винагороди Голові Аудиторської палати України та з урахуванням фактично 

витраченого часу. 

7. Базовою одиницею для нарахування та оплати витрат часу членам Ради 

Аудиторської палати України є кількість відпрацьованих годин. У разі, якщо 

членом Ради витрачено менше однієї години, цей час зараховується як одна 

година. 

8. Обов’язковою умовою договору, укладеного з членом Ради Аудиторської 

палати України з метою виконання наданого доручення, є підготовка таким 

членом Ради звіту про витрати часу для виконання відповідного доручення.                                                                                                            

9. Оплата витрат часу для виконання доручень членам Ради Аудиторської 

палати України здійснюється згідно звіту про витрати часу для виконання 

відповідного доручення та на підставі акту наданих послуг. 

 

_____________________________________________________  
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