
ДО ВАШОЇ УВАГИ ПРЕС-ОГЛЯД ЗАСІДАННЯ  

РАДИ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ,  

яке відбулось 28 березня 2019 року 

 

  28 березня 2019 року відбулось засідання Ради Аудиторської палати 

України, у якому взяли участь 10 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., Іщенко Н.І., Каменська Т.О., Нефьодова Д.Ю.,  Редько К.О., 

Романюк М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г.,  Шульман М.К.  Участь у засіданні  

взяв член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю Канцуров О.О. 

 Упродовж засідання членами Ради Аудиторської палати України 

обговорювалися наступні питання та приймалися, зокрема, такі рішення:  

1. Рішення «Про затвердження роз’яснення з практики застосування 

міжнародних стандартів аудиту за результатами проведення круглого столу на 

тему  «Звіт керівництва та його аудит Рада Аудиторської палати України 

вирішила затвердити». Із зазначеним рішенням Ради Аудиторської палати 

України можна буде ознайомитися на офіційному веб-сайті Аудиторської 

палати України у розділі «Рішення Ради АПУ» за таким посиланням: 

https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/ 

2.  За результатами проведеної офіційної консультації з Радою нагляду 

за аудиторською діяльністю державної установи «Орган суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю» Рада Аудиторської палати України переглянула  

рішення  від 21.02.2019 (протокол № 8) та схвалила у новій редакції Позицію 

Аудиторської палати України - органу професійного самоврядування 

аудиторів щодо визначення випадків обов’язкового аудиту та кола суб’єктів 

господарювання, які проводять обов’язковий аудит. Оновлена  позиція 

Аудиторської палати України розміщена на офіційному веб-сайті 

Аудиторської палати України в розділі «Прес-центр» за таким посиланням: 

https://www.apu.com.ua/2018/10/04/рішення-ради-апу/


https://www.apu.com.ua/2019/03/29/позиція-аудиторської-палати-україни-4/ 

3. За результатами проведених заходів з обговорень проектів 

документів, які виносяться на черговий з’їзд аудиторів України Рада 

Аудиторської палати України погодила пропозиції до таких проектів: 

Положення про регіональні відділення Аудиторської палати України, 

схваленого на засіданні Ради Аудиторської палати України  13.12.2018 р. 

(протокол № 5); 

Положення про членські внески, схваленого на засіданні Ради 

Аудиторської палати України  13.12.2018 р. (протокол № 5); 

 проекту рішення «Про створення комісій Аудиторської палати України 

та про Положення про науково-методичну Раду Аудиторської палати 

України», схваленого на засіданні Ради Аудиторської палати України  

13.12.2018 р. (протокол № 5).  

Зазначені документи із змінами будуть розміщені на офіційному веб-

сайті Аудиторської палати України в найближчий час за посиланням 

https://www.apu.com.ua/zau/ 

4. Рада Аудиторської палати України схвалила проект Положення про 

інформаційну політику Аудиторської палати України, підготовлений членом 

Ради Аудиторської палати України Романюком М.В. Із зазначеним 

документом можна буде ознайомитись на офіційному веб-сайті Аудиторської 

палати України в розділі «Проекти» за таким посиланням: 

https://www.apu.com.ua/2018/10/16/проекти/ 

У ході засідання членами Ради Аудиторської палати України були 

розглянуті інші питання, за результатами обговорення яких прийняті 

відповідні рішення та доручення.  

Зокрема, Секретаріату Аудиторської палати України було доручено: 

доопрацювати проект Плану роботи Ради Аудиторської палати України по 

заходам з популяризації аудиту та Аудиторської палати України на 2019-

2021рр., направити до Органу суспільного нагляду за аудиторською 

https://www.apu.com.ua/2019/03/29/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-4
https://www.apu.com.ua/zau/
https://www.apu.com.ua/2018/10/16/проекти/


діяльністю проект Звіту суб'єкта аудиторської діяльності про надані послуги 

та ін. 

Крім того, на черговому засіданні Ради  Аудиторської палати України 

були розглянуті звернення, скарги, що надійшли до Аудиторської палати 

України, та  погоджені відповіді на них. 

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. 

Додатково повідомляємо, що проведення чергового засідання Ради 

Аудиторської палати України заплановано на 25.04.2019 р.  

 

 

Секретаріат Аудиторської палати України 

29.03.2019 р. 
 


