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Key steps for POBs Ключові кроки ОСНАД 

Recruitment: 

‣ Board to appoint Head of 

Inspection 

‣ Head of Inspection to 

appoint other key staff  such 

as inspectors, legal 

department etc in 

coordination with the Board 

Підбір персоналу:

•ОСНАД призначає Начальника з 

проведення інспекцій

•Начальник з проведення 

інспекцій разом з Правлінням 

призначає інших ключових 

співробітників, таких як 

інспектори, юридичний відділ 

тощо



Key steps for POBs Ключові кроки ОСНАД 

Operations:

‣ POB staff to develop legal 

documents such as regulations 

and guidance

‣ POB staff to develop operating 

procedures for inspections

‣ POB staff to develop operating 

procedures for oversight of the 

ACU and the Attestation 

Commission

Операційна діяльність:

• Співробітники ОСНАД 

розробляють правові документи 

(нормативні документи та 

інструкції)

• Працівники ОСНАД розробляють 

операційні процедури для 

перевірок

• Співробітники ОСНАД 

розробляють робочі процедури 

контролю за діяльністю АПУ та 

Атестаційної комісії



Key steps for POBs Ключові кроки ОСНАД 

Key milestones:

‣ Starting inspections

‣ Completing first cycle of 

inspections of PIE auditors

‣ Enabling ACU to perform 

it’s key roles, such as 

inspections of non-PIE 

auditors

Основні етапи:

• Початок перевірок

• Завершення першого циклу 

перевірок аудиторів ССІ

• Надання АПУ повноважень 

виконувати ключові ролі, такі 

як проведення перевірок 

аудиторів, які не перевіряють 

ССІ



Conclusion, questions and answers 
Висновки, питання та відповіді

‣ Any questions?

‣Any further questions please 

email Scott Calhoun, Project 

Leader, on 

scott.calhoun@eufsp.com or me 

on jon@jghooper.com

‣ Thank you!

‣ Питання?

‣Якщо у Вас виникли будь-які

питання, звертайтеся до Scott 

Calhoun, Project Leader на

scott.calhoun@eufsp.com або до 

мене на jon@jghooper.com

‣ Дякую!
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