
ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ, яке відбулося               

31 січня 2019 р. 

 

ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ 

УКРАЇНИ, яке відбулося 31 січня 2019 р. 

31 січня 2019 р. відбулось засідання Ради Аудиторської палати України, у якому взяли 

участь усі члени 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., Церетелі Л.Г., Шульман М.К. 

На засіданні також були присутні члени Ради нагляду за аудиторською діяльністю 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю - Гапоненко Л.В. та Левченко В.П. 

За результатами розгляду питань порядку денного Аудиторською палатою України 

були прийняті рішення, зокрема: 

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативних актів 

Аудиторської палати України»; 

«Про  затвердження  Положення  про  порядок  розгляду  звернень,  що  надходять  до  

Аудиторської палати України»; 

«Про  затвердження Інструкції з діловодства  Аудиторської палати України»; 

«Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єкта  аудиторської  

діяльності на проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати України»; 

«Про  внесення  змін до  Порядку  делегування  (передачу)  аудитором  свого   голосу  

іншому аудитору на з’їзді аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської палати 

України від 13.12.2018 р. № 5/3». 

 Із зазначеними рішеннями 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/.  

 

 На засіданні були розглянуті проекти нормативних актів Аудиторської палати 

України, які виносяться на затвердження з’їзду аудиторів України, а саме: проекти внесення 

змін до Статуту Аудиторської палати України, до Положення про Раду Аудиторської палати 

України,  до Положення про Секретаріат Аудиторської палати України, проект Положення 

про Комітет з контролю якості аудиторських послуг та інші.     

 Зазначені проекти були віднесені до переліку інформаційних матеріалів, 

підготовлених до чергового з’їзду аудиторів України, з якими можна ознайомитись на 

офіційному сайті Аудиторської палати України у розділі «ЧЕРГОВИЙ З’ЇЗД АУДИТОРІВ 

УКРАЇНИ (18.05.2019 р.)» за посиланням https://www.apu.com.ua/2018/07/14/times/.  

На засіданні обговорювали питання про делегування членів Ради Аудиторської палати 

України до методологічних рад та громадських організацій при державних органах, у роботі 

яких доцільно приймати участь представникам Аудиторської палати України, в результаті 

чого було вирішено делегувати Голову Аудиторської палати України Каменську Т.О. та 

члена Ради  Аудиторської палати України Нефьодову Д.Ю. до Методологічної ради з 

бухгалтерського обліку при Міністерстві  фінансів України, а члена Ради  Аудиторської 

палати України Сушка Д.С.  делегувати до Громадської ради при  Головному управлінні 

Державної фіскальної служби у м. Києві та до Ради з аудиту фінансової звітності при 

Міністерстві фінансів України. 

 

Також на засіданні Аудиторської палати України було затверджено нову структуру 

Секретаріату Аудиторської палати України, Правила внутрішнього трудового розпорядку 

https://www.apu.com.ua/2018/10/04/83/
https://www.apu.com.ua/2018/07/14/times/


Аудиторської палати України, розглядалось питання «Про  Кошторис Аудиторської палати 

України на 2019 рік та виконання Кошторису Аудиторської палати України за період з 

21.09.2018р. – 31.12.2018 р.». 

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: 

- прийняти участь у розробці пропозицій до Порядку проведення перевірок з контролю 

якості; 

-  розробити документ, який регулюватиме повноваження Аудиторської палати України в 

частині проведення аналізу ринку  і перспектив розвитку;  
- підготувати інформаційний лист-роз’яснення щодо визначення, випадків обов’язкового 

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

- надавати інформацію про результати моніторингу ринку аудиторських послуг для 

опублікування на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України. 

 

Інформуємо членів Аудиторської палати України, що витяг з результативної частини 

протоколу засідання Ради АПУ та прийняті матеріали буде оприлюднено на офіційному веб-

сайті АПУ після оформлення протоколу засідання Ради АПУ відповідно до вимог 

Положення про Раду Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого 

з’їзду аудиторів України від 14.07.2018 р. 

Проведення чергового засідання Ради Аудиторської палати України заплановано на 

28.02.2019 р. 

 

Секретаріат Аудиторської палати України 


