
ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ 

ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулося 21 лютого 2019 року 

21 лютого 2019 року відбулось засідання Ради Аудиторської палати України, у 

якому взяли участь 9 членів Ради Аудиторської палати України, делеговані до складу 

Ради Аудиторської палати України рішенням Установчого з’їзду аудиторів України 

14 липня  2018 р. – Барановська О.М., Бондар В.П., Дзюба Л.А., Іщенко Н.І., 

Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С. 

На засіданні також були присутні Голова Ради нагляду за аудиторською 

діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю Гапоненко Л.В. 

та член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю Левченко В.П.       

            

 Упродовж засідання членами Ради Аудиторської палати України 

обговорювалися наступні питання та приймалися, зокрема,такі рішення:  

 1. З інформацію про виконання доручень попередніх засідань Ради 

Аудиторської палати України виступила Голова Аудиторської палати України 

Каменська Т.О.           

 2. Члени Ради Аудиторської палати України розглянули проект Порядку 

проведення перевірок з контролю якості, пропозиції до якого надали члени Ради 

Аудиторської палати України Дзюба Л.А. та Іщенко Н.І.      

 За результатами обговорення було вирішено у термін до 26.02.2019 р. 

направити до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю два варіанта 

доопрацьованих пропозицій до проекту Порядку проведення перевірок з контролю 

якості, порівняльну таблицю до зазначеного проекту, пропозиції до розроблення 

необхідних рекомендацій до Порядку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг та проект Концепції забезпечення якості.    

 3. За пропозицією члена Ради Аудиторської палати України Романюка М.В. 

було вирішено розробити проект Положення про інформаційну політику 

Аудиторської палати України та винести питання «Про проект Положення про 

інформаційну політику Аудиторської палати України» на наступне засідання Ради 

Аудиторської палати України.         

 4. У ході обговорення Кошторису Аудиторської палати України на 2019 рік, 

структури та штатного розпису Аудиторської палати України, про які доповідала 

Виконавчий директор Куреза Т.В., було вирішено затвердити Кошторис 

Аудиторської палати України на 2019 рік (в частині фінансування власних 

повноважень), Структуру Секретаріату Аудиторської палати України та штатний 

розпис Аудиторської палати України.        

 5. За результатами розгляду питання «Про проведення конкурсного відбору 

суб’єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності 

Аудиторської палати України» було прийнято рішення оголосити конкурсний відбір 

суб’єкта аудиторської діяльності на проведення аудиту фінансової звітності 

Аудиторської палати України.         



 Із зазначеним рішенням можна буде ознайомитись на офіційному сайті 

Аудиторської палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за посиланням 

https://www.apu.com.ua/2018/10/04/83/.       

 Оголошення про проведення конкурсного відбору суб’єкта аудиторської 

діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України 

буде розміщена на офіційному сайті Аудиторської палати України у розділі                 

«Прес-центр» за посиланням https://www.apu.com.ua/category/pres/.    

 6. З метою публічного обговорення проектів документів, які виносяться на 

черговий з’їзд аудиторів України, Голова Аудиторської палати України                          

Каменська Т.О. запропонувала членам Ради Аудиторської палати України надати 

пропозиції стосовно конкретних дат обговорення проектів документів.   

 За результатами обговорення було затверджено графік заходів щодо 

обговорення проектів документів, які виносяться на з’їзд аудиторів України. 

 Зазначений документ буде опубліковано на офіційному веб-сайті Аудиторської 

палати України у розділі «Прес-центр» за посиланням 

https://www.apu.com.ua/category/pres/.        

 7. Також члени Ради Аудиторської палати України вирішили затвердити 

Програму заходів Аудиторської палати України  на 2019 рік, яка включає:   

 - проведення круглих столів на теми «Нові вимоги до аудиторського звіту», 

«Звіт керівництва та його аудит», «Необхідність та користь аудиту. 

Взаємовідношення з аудиторами. Порядок призначення аудиторів», «Круглий стіл з 

представниками Проектного офісу «Підтримка реформ у фінансовій сфері»  

«Принципи корпоративного управління та роль зовнішнього аудиту»  та з питань             

ІТ-технологій в аудиті;          

 - проведення конференцій «Суспільні очікування від аудиторського 

самоврядування», «Етичні питання в практиці бухгалтерів та аудиторів», «Актуальні 

питання розвитку аудиту» (щорічна міжнародна конференція);    

 - проведення семінару «Нормативне забезпечення і організація  контролю 

якості аудиторських послуг відповідно до вимог Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність».      

 Програму заходів Аудиторської палати України  на 2019 рік буде опубліковано 

на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України в у розділі «Прес-центр» за 

посиланням https://www.apu.com.ua/category/pres/.      

             

 У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були розглянуті 

інші питання, за результатами обговорення яких прийняті відповідні рішення та 

доручення. Зокрема, працівникам відділу методології Секретаріату Аудиторської 

палати  України було доручено:        

 - розглянути проект Класифікатора порушень і недоліків, що виявляються в 

ході зовнішнього контролю якості роботи суб’єкта аудиторської діяльності та 

аудиторів на предмет його відповідності вимогам Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, 

нормативно-правових актів регуляторів.      

 Також на засіданні Ради Аудиторської палати України було схвалено ряд 
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роз’яснювальних матеріалів щодо діяльності аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності:            

 - Позиція Аудиторської палати України щодо визначення випадків 

обов’язкового аудиту та кола суб’єктів господарювання, які проводять обов’язковий 

аудит;             

 - Інформаційний лист  Аудиторської палати України про надання роз’яснення 

щодо видів діяльності, які може надавати суб’єкт аудиторської діяльності;  

 - Аналіз типових помилок, які були виявлені під час зовнішніх перевірок 

системи контролю якості, проведених відповідно до вимог Положення про зовнішні 

перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затвердженого рішенням 

Аудиторської палати України від 30.10.2014 № 302/9 (зі змінами), до набрання 

чинності  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність»;            

 - Алгоритм побудови системи контролю якості для новоствореного суб’єкта 

аудиторської діяльності.          

 Вказані матеріали в найближчий час будуть розміщені на офіційному веб-сайті 

Аудиторської палати України. 

Додатково інформуємо, що проведення чергового засідання Ради Аудиторської 

палати України заплановано на 28.03.2019 р. 

 

Секретаріат Аудиторської палати України 

 


