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ПРОЕКТ,  

схвалений для обговорення  

на засіданні Ради Аудиторської палати України  

28.03.2019 р. (протокол № 10) 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ 

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

1. Мета 

1.1. Метою даного Положення є забезпечення засад гласності, незалежності, 

демократичності, колегіальності, та виконання рішень органів професійного 

самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних 

можливостей доступу аудиторів до участі у професійному самоврядуванні,  

створення правових, економічних і організаційних умов для формування в  

Аудиторській палаті України (далі – АПУ)  сучасного  та ефективного  

інформаційного простору. 

1.2.  Положення  визначає основні принципи інформаційної політики, правила 

та підходи до розкриття інформації, перелік інформації та документів про 

діяльність Ради АПУ, що підлягають розкриттю членам АПУ,  органам 

державної влади, громадськості, іншим зацікавленим сторонам. 

1.3. Положення підготовлене з метою забезпечення доступу всіх користувачів  

до повної і достовірної інформації про діяльність АПУ та її органів, а також 

для забезпечення в порядку, передбаченому законодавством та Статутом 

АПУ, вільного доступу до інформації про діяльність АПУ. 

 

2. Загальні положення інформаційної політики 

 

2.1. АПУ здійснює свою інформаційну діяльність на основі прав, наданих 

Конституцією України, Законами України, зокрема, «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII, «Про 

інформацію» від 02.10.1992 №2657-XII, «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» від 05.07.1994 №80/94-ВР, «Про 

державну таємницю» від 21.01.1994 №3855-XII, «Про авторське право і 

суміжні права»  від 23.12.1993 № 3792-XII, «Про звернення громадян» від 

02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про доступ до публічної інформації»  від 13.01.2011 

№ 2939-VI, Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31.07. 2000 № 

928/2000 та згідно Статуту АПУ  та Положення про Раду АПУ.  

2.2. Під інформаційною політикою АПУ розуміється проведення комплексу 

заходів організаційного, роз’яснювального, популяризаційного, науково-

методичного, видавничого та іншого характеру, що сприяють поширенню 

достовірної інформації про діяльність АПУ та Ради АПУ, задоволенню 

інтересів членів АПУ, органів державної влади, громадськості, підприємств та 
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організацій, інших суб’єктів господарювання, інших зацікавлених сторін в 

правдивій та неупередженій інформації про стан, проблеми та перспективи 

аудиторської діяльності в Україні, поточну роботу органів професійного 

самоврядування, порядок їх роботи та рішення.  

 

3. Мета, основні завдання та принципи інформаційної політики 

3.1. Метою інформаційної політики є сприяння основній діяльності АПУ, Ради 

АПУ, Секретаріату АПУ, Комітету з контролю якості аудиторських послуг, 

регіональних відділень АПУ, комісій АПУ, популяризації їхніх ідей, цілей і 

завдань шляхом своєчасного, відкритого та прозорого донесення інформації 

про їх діяльність до відома всіх зацікавлених у її отриманні осіб в обсязі, 

передбаченому законодавством. 

3.2  Основними завданнями інформаційної політики АПУ є: 

- своєчасне доведення до членів АПУ інформації про роботу Ради АПУ: дату 

та порядок денний її засідань, хід обговорень винесених на засідання питань, 

прийняті на засіданнях Ради АПУ рішення; 

- забезпечення можливості доступу членів АПУ до участі у професійному 

самоврядуванні; 

-  вдосконалення структури та методів професійного самоврядування; 

-  забезпечення комунікаційної активності Ради АПУ; 

- виконання вимог законодавства України в частині обов'язкового розкриття 

інформації Радою АПУ; 

 -  забезпечення реалізації прав зацікавлених осіб на отримання інформації про 

аудиторів та аудиторську діяльність; 

- захист конфіденційної інформації, розголошення чи використання якої 

обмежене законодавством України, зокрема Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». 

3.3 Основними принципами інформаційної політики АПУ є: 

- своєчасність інформування членів АПУ; 

- повнота, достовірність, доступність, прозорість інформації, що 

розкривається; 

- регулярність розкриття інформації у формах, передбачених чинним 

законодавством України; 

- використання каналів при розкритті інформації, що забезпечують вільний і 

необтяжливий доступ членів АПУ та інших зацікавлених осіб до інформації, 

що розкривається; 

- надання інформації  про діяльність Ради АПУ у строки, передбачені 

нормативно-правовими актами України та документами АПУ. 

 

4. Розкриття інформації членами Ради АПУ 

4.1. Правом публічних виступів з питань, пов'язаних з висвітленням та 

поясненнями діяльності Ради АПУ, володіють: Голова АПУ, члени Ради АПУ. 

Виконавчий директор володіє правом публічного виступу з висвітленням та 

поясненнями з питань, що знаходяться в компетенції Секретаріату АПУ у 
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відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» та  Положення про Секретаріат АПУ. 

Члени АПУ користуються необмеженим правом публічно обговорювати, 

коментувати, давати оцінки діяльності Ради АПУ та її членів з урахуванням 

правил професійної етики, що встановлені Міжнародним кодексом етики 

професійних бухгалтерів. 

4.2. Публічні виступи, пов’язані виключно з діяльністю Ради АПУ, 

здійснюються у форматі заяв, виступів, інтерв’ю у друкованих та електронних 

засобах масової інформації (далі – ЗМІ),  а також безпосередньої участі  у прес-

конференціях, круглих столах, брифінгах. Повідомлення та переписка членів 

Ради АПУ в соціальних мережах носить приватний характер та не може 

трактуватися як розкриття інформації про діяльність Ради АПУ.  

4.3. Голова АПУ вправі офіційно коментувати рішення, що прийняла Рада 

АПУ, а також викладати точку зору з питань, розглянутих на засіданнях Ради 

АПУ. 

4.4. Розкриваючи інформацію про діяльність Ради АПУ, Голова АПУ, члени 

Ради АПУ та Виконавчий директор повинні виходити з правил професійної 

етики, встановлених Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів. 

4.5. Висловлювати офіційну позицію від імені АПУ має право Голова АПУ. 

4.6. У разі якщо позиція члена Ради АПУ не збігається з офіційно 

оприлюдненою позицією Ради АПУ по відповідному питанню, член Ради АПУ 

може публічно висловлювати свою позицію від власного імені, з обов’язковим 

застереженням, що ця позиція відрізняється від позиції Ради АПУ. 

 

5. Інформація, яка підлягає розкриттю 

5.1. Діяльність АПУ є публічною. Звіт про діяльність АПУ, фінансова 

звітність, кошторис  АПУ та звіт про його виконання, інформація про стан 

аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про їх 

виконання підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті  АПУ протягом 

180 днів з дня закінчення календарного року. Кошторис АПУ підлягає 

опублікуванню після його прийняття на початку року за який його складено, 

та з урахуванням всіх внесених змін і доповнень – одночасно зі звітом про його 

виконання. 

5.2. Відповідно до вимог  законодавства України, а саме: Законів України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», «Про інформацію, 

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про 

державну таємницю», «Про авторське право і суміжні права», «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України 

«Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної 

мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», 

Статуту Аудиторської палати України, Положення про Раду АПУ, Рада АПУ 

розкриває  інформацію про свою діяльність на офіційному веб-сайті (далі – 

веб-сайт АПУ). Інформація розміщається на веб-сайті АПУ  за затвердженою 
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структурою у відповідності до Положення про веб-сайт Аудиторської палати 

України, затвердженого рішенням  Ради АПУ від 13.12.2018 № 5/2. 

5.3. У розділі «Прес- центр»  веб-сайту в обов’язковому порядку розміщується:  

- інформація про чергове засідання Ради АПУ, а саме: проект порядку денного 

чергового засідання Ради АПУ, дату, час і місце проведення засідання Ради 

АПУ – не пізніше ніж за шість днів до засідання; 

- інформація про позачергове засідання Ради АПУ, а саме: проект порядку 

денного позачергового засідання Ради АПУ, дату, час і місце проведення 

засідання Ради АПУ – не пізніше ніж за два дні до засідання; 

- прес-реліз про результати розгляду питань порядку денного засідання Ради 

АПУ – не пізніше наступного дня за датою засідання; 

- прийняті та підписані  Головою АПУ (або головуючим на засіданні, на якому 

були прийняті рішення) - не пізніше 10 календарних днів з дати відповідного 

засідання Ради АПУ. 

5.4. У розділі «Рішення»  веб-сайту в обов’язковому порядку розміщується 

витяги з протоколів засідань Ради АПУ, які містять результативну частину та  

результати голосування за питаннями порядку денного засідань Ради АПУ  - 

не пізніше, ніж на 14-й день за датою засідання.  

5.5. У відповідності до Положення про Раду АПУ уповноважений представник 

від Секретаріату АПУ здійснює повний аудіо та відео запис (від моменту 

оголошення засідання Ради АПУ відкритим до моменту оголошення засідання 

Ради АПУ закритим) кожного засідання Ради АПУ, забезпечує належний 

рівень якості такого запису та веде протокол засідання Ради АПУ. Секретаріат 

АПУ забезпечує належне зберігання матеріальних носіїв з аудіо-, 

відеозаписами кожного засідання Ради АПУ протягом 1095 днів з дати 

проведення відповідного засідання Ради АПУ. 

Надання доступу  до аудіо- та відеозаписів засідання АПУ здійснюється на 

запит члена АПУ чи інших зацікавлених осіб з авторизацією для скачування. 

5.6. Публікації та розголошенню не підлягає інформація, що має 

конфіденційний характер у відповідності до норм законодавства України, 

зокрема - Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», «Про державну таємницю», «Про авторське 

право і суміжні права», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної 

інформації».    

 

6. Правила розкриття інформації 

6.1.  Мова розкриття інформації: 

При розкритті інформації відповідно до цього Положення Рада АПУ розкриває 

інформацію державною мовою, що визначено чинним законодавством. 

6.2. Способи розкриття інформації: 

6.2.1. Надання інформації за багатоканальними лініями телефонного зв'язку в  

АПУ протягом робочого часу. 
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6.2.2. Надання інформації в публічних виступах Голови АПУ та членів Ради 

АПУ, Виконавчого директора. 

6.2.3. Розміщення інформації на веб-сайті АПУ. Повідомлення про істотні 

факти (події, дії), які стосуються діяльності Ради АПУ розміщуються у розділі 

«Прес- центр»  веб-сайту.  

6.2.4. Розкриття інформації за допомогою її публікації у вітчизняних 

електронних та друкованих ЗМІ у формі інтерв'ю, коментарів, публічних 

виступів, відповідей на письмові запити.  

6.2.5. Розміщення інформації на електронних носіях та друкованим способом: 

в брошурах, буклетах, флаєрах, листівках тощо.    

6.2.6.  Розміщення інформації в телевізійному і радіоефірі. 

6.2.7. Ініціювання, проведення та участь в інших інформаційних заходах: у 

конференціях і виставках, тематичних круглих столах з аналітиками та іншими 

зацікавленими особами. 

6.2.8.  Розповсюдження прес-релізів з усіх істотних подій через ЗМІ. 

6.2.9. Розсилка інформації членам АПУ. 

6.3.  Інформація про діяльність АПУ надається в терміни зумовлені чинним 

законодавством України. 

6.4.  Секретаріат АПУ  веде облік запитів на інформацію та щомісячно надає 

звіти про них на веб-сайті. 

 

 7.  Заключна частина 

7.1. Відповідальність  за повноту і достовірність інформації, що розкривається 

про діяльність Ради АПУ несуть особи, що її розкривають, а саме: Голова 

АПУ, члени Ради АПУ, Виконавчий директор. 

7.2. Дане Положення затверджується Радою АПУ. 

 

___________________________________ 


