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ПРОТОКОЛ № 1 

чергового з’їзду аудиторів України 

(витяг) 

18.05.2019 р.          м. Київ  

 

Місце проведення чергового з’їзду аудиторів України:  

м. Київ, Велика Житомирська, 33 

 

Час проведення чергового з’їзду аудиторів України: з 10:00 до 15:00 год. 

 

Кількість аудиторів, які включені до реєстраційного списку делегатів 

чергового з’їзду аудиторів України станом на 20.12.2018 р. становить 2725 осіб 

(список додається). 

Кількість делегатів, що прибули на черговий з’їзд аудиторів України та 

зареєструвалися становить 848 осіб (протокол про результати реєстрації делегатів 

чергового з’їзду додається). 

 Голова з’їзду – Каменська Тетяна Олександрівна 

Секретар – Семенихіна Наталія Іванівна 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Вітальне слово.  

2. Про результати реєстрації делегатів чергового з’їзду аудиторів України. 

3. Про затвердження порядку денного та  Регламенту чергового з’їзду аудиторів 

України. 

4. Про обрання голови та секретаря чергового з’їзду аудиторів України, лічильної 

комісії та редакційної комісії чергового з’їзду аудиторів України. 

5. Звіт Ради АПУ. 

6. Обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг. 

7. Про документи АПУ.  

7.1. Про Статут АПУ. 

7.2.  Про Стратегію розвитку АПУ. 

7.3. Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів 

України. 

7.4. Про внесення змін до Положення про Раду АПУ. 

7.5. Про Положення про членські внески до АПУ.  

7.6. Про Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг. 

7.7. Про Науково-методичну Раду АПУ. 

7.8. Про створення комісій АПУ. 

7.9. Про Положення про регіональні відділення АПУ. 

8. Звіт про виконання кошторису АПУ за період з 21 вересня 2018 року по 31 грудня 

2018 року. 

9. Про визначення розміру членських внесків. 

10. Про винагороду Голови АПУ за виконання повноважень.  

11. Оголошення  протоколу лічильної комісії про результати голосування з обрання 

голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг. 

12. Закриття чергового з’їзду аудиторів України.   
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2. Про результати реєстрації делегатів чергового з’їзду аудиторів 

України. 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 834 

«проти» – 2 

«утримались» – 1 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Вести аудіо- та відеозапис цього чергового з’їзду аудиторів України. 

 

 

4. Про обрання голови та секретаря чергового з’їзду аудиторів України, 

лічильної комісії та редакційної комісії чергового з’їзду аудиторів України. 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 579 

«проти» – 1 

«утримались» – 17 

«не голосували» – 240 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію чергового з’їзду аудиторів України у складі делегатів 

з’їзду  Крапивка Михайла Леонідовича (голова лічильної комісії) та Ткаченко 

Антоніни Петрівни (секретар лічильної комісії), а також 20 членів лічильної комісії з 

числа залучених осіб. 

 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 651 

«проти» – 8 

«утримались» – 25 

«не голосували» – 153 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати Головою чергового з’їзду аудиторів України делегата з’їзду Голову АПУ 

Каменську Тетяну Олександрівну. 

 

<…> 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 723 
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«проти» – 3 

«утримались» – 31 

«не голосували» – 80 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем чергового з’їзду аудиторів України делегата з’їзду 

Семенихіну Наталію Іванівну. 

 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 743 

«проти» – 20 

«утримались» – 4 

«не голосували» – 70 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати редакційну комісію чергового з’їзду аудиторів України у складі делегатів 

з’їзду  Пічкура Володимира Михайловича та Рядської Валентини Володимирівни. 

 

3. Про затвердження порядку денного та  Регламенту чергового з’їзду 

аудиторів України. 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито: 

«за» – 731 

«проти» – 30 

«утримались» – 0 

«не голосували» – 76 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти за основу проект порядку денного чергового з’їзду аудиторів України.  

 

<…> 

 

Каменська Т.О. – поставила на голосування пропозицію включити до порядку 

денного з’їзду аудиторів питання про створення Вінницького регіонального відділення 

АПУ. 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 164 

«проти» – 510 

«утримались» – 94 

«не голосували» – 69 

Рішення не прийняте. 
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<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 481 

«проти» – 232 

«утримались» – 67 

«не голосували» – 68 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розглядати питання порядку денного з’їзду у такій черговості: спочатку 

«Обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг», наступне – «Про 

Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг», потім – «Про 

внесення змін до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України», далі – 

«Про Положення про членські внески до АПУ», потім – «Про визначення розміру 

членських внесків», наступне – «Про Статут АПУ», далі – «Про внесення змін до 

Положення про Раду АПУ», наступне – «Про Стратегію розвитку АПУ», потім – всі 

інші питання в порядку їх черговості. 

 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 781 

«проти» – 4 

«утримались» – 2 

«не голосували» – 61 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити такий  ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вітальне слово.  

2. Про результати реєстрації делегатів чергового з’їзду аудиторів України. 

3. Про затвердження порядку денного та Регламенту чергового з’їзду аудиторів 

України.  

4. Про обрання голови та секретаря чергового з’їзду аудиторів України, 

лічильної комісії та редакційної комісії чергового з’їзду аудиторів України. 

5. Звіт Ради АПУ. 

6. Обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг. 

7. Про Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг. 

8. Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів 

України. 

9. Про Положення про членські внески до АПУ. 

10. Про визначення розміру членських внесків. 

11. Про Статут АПУ. 

12. Про внесення змін до Положення про Раду АПУ. 

13. Про Стратегію розвитку АПУ. 
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14. Про Науково-методичну Раду АПУ. 

15. Про створення комісій АПУ. 

16. Про Положення про регіональні відділення АПУ. 

17. Звіт про виконання кошторису АПУ за період з 21 вересня 2018 року по 31 

грудня 2018 року. 

18. Про винагороду Голови АПУ за виконання повноважень.  

19. Оголошення  протоколу лічильної комісії про результати голосування з 

обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг. 

20. Закриття чергового з’їзду аудиторів України.   

 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 698 

«проти» – 48 

«утримались» – 9 

«не голосували» – 93 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Регламент проведення з’їзду аудиторів України (додається). 

 

5. Звіт Ради АПУ. 

<…> 

 

Інформація прийнята делегатами з’їзду до відома. 

 

6. Обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг. 

<…> 

 

Делегати чергового з’їзду аудиторів України покинули залу з’їзду для обрання 

голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг таємним голосуванням. 

 

7. Про Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг. 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 658 

«проти» – 52 

«утримались» – 12 

«не голосували» – 126 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг 

(додається). 
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2. Доручити Секретаріату АПУ опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті 

АПУ. 

 

8. Про внесення змін до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів 

України. 
<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 678 

«проти» – 1 

«утримались» – 17 

«не голосували» – 152 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів України, 

затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р. 

(далі – Порядок), такі зміни: 

Пункт 1.8. розділу 1 «Основні положення» викласти у такій редакції: 

«1.8. Позачерговий з'їзд скликається для вирішення питань, що належать до 

компетенції з'їзду у випадках: 

передбачених Законом щодо дострокового припинення повноважень членів Ради 

АПУ, відповідно до пункту 10.2. цього Порядку; 

коли протягом шести місяців з дати формування складу Ради АПУ засідання не 

можуть розпочатися; 

в інших випадках за рішенням Ради АПУ.  

Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані АПУ на вимогу 

професійних організацій аудиторів України з підстав, визначених цим пунктом, а 

також для вирішення питань, віднесених до компетенції професійних організацій, 

згідно з вимогами Закону». 

У пункті 3.6. розділу 3 «Порядок скликання з’їзду та висування кандидатів на 

виборні посади АПУ» вилучити слова: 

 «та копію сертифікату аудитора»; 

 У пункті 3.7. розділу 3 «Порядок скликання з’їзду та висування кандидатів на 

виборні посади АПУ» слова:  

 «та копію сертифікату аудитора або подали їх з порушенням термінів» замінити 

на  «або подали її з порушенням термінів» та вилучити слово «сертифікованими»; 

 У пункті 3.9. розділу 3 «Порядок скликання з’їзду та висування кандидатів на 

виборні посади АПУ» слова:  

 «та копію сертифікату аудитора або подали їх з порушенням термінів» замінити 

на  «або подали її з порушенням термінів» та вилучити слово «сертифікованими»; 

Пункт 9.8.5 розділу «Порядок розгляду питань та прийняття рішень на з’їзді» 

Порядку викласти в новій редакції: 

«9.8.5. Кожен делегат, отримавши бюлетені для голосування, проставляє у 

бюлетені для голосування за членів Ради АПУ відмітки в рядках із прізвищами 

кандидатів. За Виконавчого директора та за Голову Комітету з контролю якості 
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аудиторських послуг проставляє одну відмітку («+»; «х»; «v») у рядку з обраним 

прізвищем на відповідну посаду та опускає бюлетені до відповідної скриньки». 

Пункт 9.8.10 розділу «Порядок розгляду питань та прийняття рішень на з’їзді» 

Порядку викласти в нові редакції, а саме: 

«9.8.10. Бюлетень, який містить перекреслення, малюнки, написи визнається 

недійсним та його результати не враховуються під час загального підрахунку голосів». 

2. Доручити Секретаріату АПУ опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті 

АПУ. 

 

9. Про Положення про членські внески до АПУ 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 575 

«проти» – 31 

«утримались» – 36 

«не голосували» – 206 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.  Затвердити Положення про членські внески до АПУ (додається). 

2. Доручити Секретаріату АПУ оприлюднити на офіційному веб-сайті АПУ це 

рішення. 

 

<…> 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крапивко М.Л. –  повідомив, що, згідно із даними Відомості підрахунку голосів 

за кандидатуру на посаду голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг, 

делегатами установчого з’їзду аудиторів України отримано 786 бюлетенів для 

голосування за кандидатуру на посаду голови Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг (Список делегатів чергового з’їзду аудиторів України (для видачі 

бюлетенів для таємного голосування) додається), недійсними визнані 6 бюлетенів, до 

підрахунку прийнято 780 бюлетенів.  

Повідомив, що за кандидатів на посаду голови Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг делегати чергового з’їзду аудиторів України віддали свої голоси 

у такому порядку: 

 

№ 

 

ПІБ кандидата Кількість делегатів, що 

проголосувала за 

кандидатуру 

1.  Кузуб Олександр Анатолійович   109 

2.  Царенко Оксана Вячеславівна 671 

 

Повідомив, що за призначення Царенко Оксани Вячеславівни на посаду голови 

Комітету з контролю якості аудиторських послуг віддали свої голоси 671 делегатів, що 
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складає більшість голосів загальної кількості присутніх на з’їзді аудиторів (результати 

підрахунку голосів додаються). 

 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

За результатами таємного голосування призначити Царенко Оксану 

Вячеславівну на посаду голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг. 

 

<…> 

 

10. Про визначення розміру членських внесків 
<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 610 

«проти» – 102 

«утримались» – 22 

«не голосували» – 114 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити для членів АПУ – аудиторів членський внесок на 2019 рік у сумі 

1043 грн., що складає 25 % від розміру мінімальної заробітної плати установленої  на 

1 січня  поточного року. 

2. Доручити Секретаріату АПУ опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті 

АПУ. 

 

<…> 

 

СЛУХАЛИ: 

Каменська Т.О. –  за результатами обговорення поставила на голосування 

визначити на 2019 рік для членів АПУ – аудиторських фірм членський внесок залежно 

від суми їх доходу за попередній  календарний рік згідно першого варіанту 

запропонованого проекту рішення та доручити Секретаріату АПУ опублікувати це 

рішення на офіційному веб-сайті АПУ. 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 237 

«проти» – 459 

«утримались» – 16 

«не голосували» – 136 

Рішення не прийняте. 

 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 517 
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«проти» – 142 

«утримались» – 33 

«не голосували» – 156 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити для членів АПУ – аудиторських фірм членський внесок на 2019 рік 

залежно від наявності (відсутності) в них права проводити обов’язковий аудит та 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, а саме: 

для аудиторських фірм, які не мають права проводити обов’язковий аудит та 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес у сумі 4173 грн., що складає 1 розмір мінімальної заробітної плати установленої  

на 1 січня  поточного року; 

для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит, крім 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес у сумі 12519 грн., що складає 3 розміри мінімальної заробітної плати 

установленої  на 1 січня  поточного року; 

для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит та 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес у сумі 16692 грн., що складає 4 розміри мінімальної заробітної плати 

установленої  на 1 січня  поточного року. 

2. Доручити Секретаріату АПУ опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті 

АПУ. 

 

11. Про Статут АПУ 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 626 

«проти» – 5 

«утримались» – 14 

«не голосували» – 203 

Рішення прийняте. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до Статуту АПУ, затвердженого рішенням установчого з’їзду 

аудиторів України 14 липня 2018 р., виклавши його в новій редакції (додається).  

2. Уповноважити Голову з’їзду Каменську Тетяну Олександрівну підписати 

Статут АПУ.  

3. Доручити Виконавчому директору Курезі Тетяні Василівні забезпечити 

державну реєстрацію змін до установчих документів АПУ. 

4. Доручити Секретаріату АПУ опублікувати це рішення на офіційному веб-

сайті АПУ. 

 

12. Про внесення змін до Положення про Раду АПУ 

<…> 
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Голосування проводилось відкрито 

«за» – 581 

«проти» – 10 

«утримались» – 9 

«не голосували» – 248 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Раду АПУ, затвердженого 

рішенням установчого з’їзду аудиторів України 14 липня 2018 року (далі – 

Положення), а саме: 

1) доповнити Положення новими розділами 4 та 5 такого змісту: 

«4. ГОЛОВА АПУ 

4.1. Голова АПУ виконує представницькі функції від імені АПУ, а також 

здійснює наступні повноваження: 

4.1.1. Приймає рішення про перенесення дати та/або часу та/або місця чергового 

засідання Ради АПУ. 

4.1.2. У разі нагальної потреби приймає рішення про скликання позачергового 

засідання Ради АПУ. 

4.1.3. Визначає проект порядку денного чергового засідання Ради АПУ. 

4.1.4. Бере участь у засіданнях Ради АПУ та головує на них. 

4.2. Голова АПУ також виконує інші повноваження, передбачені цим 

Положенням. 

4.3. Голова АПУ зобов’язаний: 

- додержуватися Конституції України, Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законів України, а також інших 

законодавчих та нормативно-правових актів, виданих відповідно до чинного 

законодавства України, положень Статуту АПУ, рішень з’їзду аудиторів України, 

рішень Ради АПУ, вимог цього Положення; 

- бути чесними, об’єктивними та неупередженими при розв’язанні 

професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж професійного аудитора 

та пропагувати його перед суспільством; 

- бути присутніми на засіданнях Ради АПУ та брати активну участь у роботі 

Ради АПУ. 

Голова АПУ може мати інші обов'язки на підставі відповідних рішень Ради АПУ. 

4.4. Голова АПУ має право: 

- брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради 

АПУ; 

- брати участь у прийнятті рішень Ради АПУ шляхом голосування; 

- користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх 

функціональних обов'язків Голови АПУ. 

Голова АПУ може мати інші права на підставі відповідних рішень Ради АПУ в 

межах Закону. 

4.5. За рішенням з'їзду аудиторів України Голова АПУ в межах затвердженого 

кошторису АПУ може отримувати винагороду за виконання повноважень. 

4.6. Повноваження Голови АПУ достроково припиняються у разі: 
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1) подання Головою АПУ особистої письмової заяви про складення 

повноважень як Голови АПУ; 

2) виключення з Реєстру  аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

3) систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ 

протягом шести місяців поспіль; 

4) за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з 

питань дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються 

таємним голосуванням; 

5) смерті. 

4.7. Підстави для дострокового припинення повноважень наводяться членами 

АПУ в письмовій заяві, із зазначенням фактичних обставин. 

4.8. Заяви членів АПУ щодо дострокового припинення повноважень Голови 

АПУ розглядаються в передбаченому цим Положенням порядку. 

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ 

ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ АПУ І ЧЛЕНІВ РАДИ АПУ 

5.1. Питання щодо дострокового припинення повноважень Голови АПУ та члена 

Ради АПУ, може бути ініційоване за письмовою заявою не менше як 5 відсотків від 

загальної кількості членів АПУ – аудиторів, що надійшла до Секретаріату АПУ не 

пізніш як за 30 календарних днів до проведення з’їзду аудиторів України. Така заява 

обов’язково має бути підписана особисто всіма заявниками. Підписання зазначеної 

заяви за довіреністю не допускається. 

5.2. Письмова заява членів АПУ, зазначена в п. 5.1. цього Положення, яка 

надійшла до АПУ, приймається і реєструється Секретаріатом АПУ відповідно до 

встановлених вимог. 

5.3. За наслідками отримання заяви, складеної з додержанням вимог п.п. 5.1.-5.2. 

Секретаріат АПУ готує та надсилає кожному із членів Ради АПУ інформаційний лист 

із додаванням копії такої заяви членів АПУ. 

5.4. Після отримання Секретаріатом АПУ такої заяви, питання щодо 

дострокового припинення повноважень має бути включено до порядку денного 

засідання Ради АПУ. 

5.5. Рада АПУ приймає рішення про включення до проекту порядку денного 

з’їзду аудиторів України питання щодо дострокового припинення повноважень члена 

Ради АПУ або Голови АПУ». 

У зв’язку з цим, розділи 4-8 вважати відповідно розділами 6-10. 

2) доповнити розділ 7 Положення новими пунктами 7.21-7.23 такого змісту: 

 «7.21. Засідання Ради АПУ може проводитися без зборів персонального складу 

у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, за 

допомогою листування електронною поштою, письмового опитування, форуму, Skype-

конференції тощо. 

7.22. Засідання Ради АПУ проводиться в режимі використання інформаційно-

комунікаційних технологій за ініціативою не менше ніж 3 членів Ради АПУ за 

рішенням Голови Ради АПУ та у разі, коли порядок денний Ради АПУ обмежений 

переліком питань, не пов’язаних з виконанням АПУ делегованих повноважень. 

7.23. Рішення Ради АПУ з питань, визначених пунктом 7.22. цього Положення, є 

легітимним, якщо в режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій 

шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу Секретаріату 
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АПУ (info@apu.com.ua) за нього проголосувала більше як половина загальної кількості 

членів Ради АПУ, а саме не менше 6 осіб». 

2. Доручити Секретаріату АПУ оприлюднити на офіційному веб-сайті АПУ це 

рішення. 

 

13. Про Стратегію розвитку АПУ. 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 553 

«проти» – 6 

«утримались» – 40 

«не голосували» – 249 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Стратегію розвитку АПУ до 2023 року (додається). 

2. Доручити Секретаріату АПУ опублікувати це рішення на офіційному веб-

сайті АПУ. 

 

14. Про Науково-методичну Раду АПУ 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 533 

«проти» – 17 

«утримались» – 31 

«не голосували» – 267 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити у складі АПУ Науково-методичну Раду АПУ зі статусом комісії з 

числа членів Ради АПУ. 

2. Доручити Раді АПУ затвердити персональний склад Науково-методичної Ради 

АПУ.  

3. Доручити Секретаріату АПУ опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті 

АПУ. 

 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 519 

«проти» – 13 

«утримались» – 25 

«не голосували» – 291 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити Положення про Науково-методичну Раду АПУ (додається). 

2. Доручити Секретаріату АПУ опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті 

АПУ. 

 

15. Про створення комісій АПУ 

 

СЛУХАЛИ: 

Каменська Т.О. – поставила на голосування пропозицію створити із числа 

членів Ради АПУ Комісію АПУ з питань професійної поведінки, відповідно до 

запропонованого делегатам проекту рішення, та доручити Секретаріату АПУ 

опублікувати це рішення на офіційному веб-сайті АПУ. 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 372 

«проти» – 44 

«утримались» – 85 

«не голосували» – 347 

Рішення не прийняте. 

 

16. Про Положення про регіональні відділення АПУ 

 

СЛУХАЛИ: 

Каменська Т.О. – поставила на голосування пропозицію затвердити Положення 

про регіональні відділення АПУ та доручити Секретаріату АПУ опублікувати це 

рішення на офіційному веб-сайті АПУ. 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 388 

«проти» – 115 

«утримались» – 54 

«не голосували» – 291 

Рішення не прийняте. 

 

17. Звіт про виконання кошторису АПУ за період з 21 вересня 2018 року по 

31 грудня 2018 року 

 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 476 

«проти» – 1 

«утримались» – 30 

«не голосували» – 341 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

Схвалити Звіт про виконання кошторису АПУ за період з 21.09.2018 р. по 

31.12.2018 р. 

 

18. Про винагороду Голови АПУ за виконання повноважень 

<…> 

 

Голосування проводилось відкрито 

«за» – 515 

«проти» – 1 

«утримались» – 14 

«не голосували» – 318 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити Голові АПУ винагороду за виконання повноважень у розмірі 10 

мінімальних заробітних плат у місяць. 

 

14. Оголошення  протоколу лічильної комісії про результати голосування 

з обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг. 

 

Голова лічильної комісії Крапивко М.Л. оголосив результати голосування з 

обрання голови Комітету з контролю якості аудиторських послуг після розгляду 

питання 9 порядку денного чергового з’їзду аудиторів України. 

 

<…> 

 

Голова з’їзду 

 

(підпис) Т.О. Каменська 

Секретар (підпис) Н.І. Семенихіна 
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Додаток  

до питання № 3 протоколу чергового  

з’їзду аудиторів № 1 від 18 травня 2019 р. 

 

 

Регламенту 

проведення з’їзду аудиторів України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок проведення з’їзду аудиторів України (далі – з’їзду) визначається 

Порядком скликання та проведення з’їзду аудиторів України, затвердженим рішенням 

Установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 р. та цим Регламентом. 

1.2. Право голосу на з’їзді мають лише делегати, які зареєструвались для участі 

у з’їзді та отримали мандати для голосування. 

1.3. Засідання з’їзду є відкритим. Відкриття з’їзду здійснює Голова Аудиторської 

палати України.  

1.4. З’їзд проводиться у такому порядку: 

1.4.1. обирається Голова з’їзду, секретар з’їзду, лічильна комісія та редакційна 

комісія; 

1.4.2. затверджується порядок денний; 

1.4.3. затверджується регламент з’їзду; 

1.4.4. розглядаються питання порядку денного з’їзду; 

1.4.5. вирішуються інші питання, що відносяться до компетенції з’їзду. 

 

2. Порядок обрання робочих органів з’їзду 

2.1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів з’їзду пропонуються з 

числа делегатів з’їзду.  

2.2. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів з’їзду, має право 

заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та 

голосування. 

2.3. Голова з’їзду, секретар з’їзду, обираються з числа делегатів з’їзду відкритим 

голосуванням, індивідуально, простою більшістю голосів. 

2.4. Обраними членами лічильної комісії вважаються особи, які набрали 

більшість голосів присутніх на з’їзді. Лічильна комісія обирається для організації і 

проведення процедури голосування у кількості не менше 20 осіб. 

2.5. Редакційна комісія обирається з’їздом для підготовки проектів рішень з’їзду 

з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій делегатів з’їзду щодо 

проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення з’їзду. 

 

3. Порядок розгляду питань на з’їзді 

3.1. Проект порядку денного, попередньо схвалений рішенням Аудиторської 

палати України, затверджується рішенням з’їзду. У разі, якщо до проекту порядку 

денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку 

виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо 

голосуються усі зауваження та пропозиції. 

3.2. Встановлюється наступний ліміт часу:  

- для виступів – до 5 хвилин,  
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- для інформації – до 3 хвилин,  

- для запитань – до 2 хвилин, 

- для обговорення одного питання порядку денного – не більше 10 хвилин. 

3.3. Пропозиції про надання слова можуть подаватися у письмовому вигляді на ім’я 

Голови з’їзду. 

3.4. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у 

порядку надходження.  

3.5. Рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості 

присутніх на з’їзді аудиторів, крім випадків, передбачених Законом. Голосування на 

з’їзді може бути відкритим або таємним. 

3.6. Відкрите голосування на з’їзді здійснюється мандатами, які видаються 

делегатам з’їзду аудиторів під час проведення реєстрації, таємне - відміткою у 

бюлетені для таємного голосування. 

 

 

 

Голова з’їзду 

  

(підпис) Т.О. Каменська 
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Додаток  

до питання № 7 протоколу чергового  

з’їзду аудиторів № 1 від 18 травня 2019 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг (далі – 

Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (далі – Закон про 

аудит) та Статуту Аудиторської палати України, затвердженого рішенням установчого 

з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року. 

1.2. Положення визначає правовий статус, основні завдання та функції, 

організацію роботи, права Комітету, порядок призначення та звільнення голови та 

працівників Комітету з контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет). 

1.3. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у 

Законі про аудит. 

2. Правовий статус Комітету 

2.1. Комітет утворюється у складі Аудиторської палати України з метою 

забезпечення проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які 

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. 

2.2. Комітет у своїй діяльності керується Законом про аудит, Статутом 

Аудиторської палати України, цим Положенням, Порядком проведення перевірок з 

контролю якості, міжнародними стандартами аудиту, рекомендаціями щодо 

проведення перевірок з контролю якості, рішеннями Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» (далі – ДУ «ОСНАД»), рішеннями 

Ради Аудиторської палати України, прийнятими в межах повноважень, визначених 

Законом про аудит,  іншими нормативно-правовими актами з питань аудиторської 

діяльності. 

2.3. Фінансування діяльності Комітету здійснюється згідно з кошторисом 

Аудиторської палати України в частині фінансування делегованих повноважень з 

контролю якості аудиторських послуг суб'єктів аудиторської діяльності. 

2.4. З питань  дотримання законодавства про працю, фінансових питань, інших 

адміністративних питань Комітет підпорядковується Виконавчому директору. 

Працівники Комітету керуються правилами внутрішнього трудового розпорядку 

працівників Аудиторської палати України. 

2.5. З метою своєчасного виконання делегованих повноважень Комітет 

підтримує комунікативні зв’язки з ДУ «ОСНАД». Листування з ДУ «ОСНАД» 

здійснюється через Секретаріат Аудиторської палати України. 

 

3. Основні завдання, функції та права Комітету 

3.1. Основним завданням Комітету є забезпечення проведення перевірок 

суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 



18 
 

3.2. Комітет, відповідно до покладеного на нього завдання, виконує такі функції: 

3.2.1. Здійснює організацію та забезпечує проведення контролю якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які здійснюють 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес у відповідності до Порядку проведення перевірок з контролю якості. 

3.2.2. Розробляє рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий 

аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, та подає їх на затвердження Раді Аудиторської палати 

України. 

3.2.3. Впроваджує політики та процедури незалежності працівників (інспекторів) 

Комітету та забезпечує недопущення виникнення конфлікту інтересів. 

3.2.4. Розробляє щорічні плани-графіки проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, з метою подання їх на затвердження Раді Аудиторської палати 

України та на погодження ДУ «ОСНАД». 

3.2.5. Готує та подає на затвердження Раді Аудиторської палати України звіти за 

результатами перевірок з контролю якості аудиторських послуг у відповідності до 

Порядку проведення перевірок з контролю якості. 

3.2.6. Систематизує та узагальнює результати проведених перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності для подальшого 

оприлюднення результатів аналізу порушень суб’єктами аудиторської діяльності 

професійних вимог щодо якості аудиторських послуг на офіційному веб-сайті за 

рішенням Ради Аудиторської палати України.   

3.2.7. Готує та подає до 1 лютого року, наступного за звітним, на затвердження 

Раді Аудиторської палати України узагальнюючий щорічний звіт за результатами 

проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг, який має містити 

результати аналізу порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог 

щодо якості аудиторських послуг. 

3.2.8. Направляє до Ради Аудиторської палати України подання про застосування 

стягнень  у відповідності до частини 16 статті 40 Закону про аудит, у разі ухилення 

суб’єктів аудиторської діяльності від проведення перевірки з контролю якості та/або 

невиконання рекомендацій, наданих за результатами проведення перевірок з контролю 

якості. 

3.2.9. Перевіряє відомості, що зазначені в заявах (скаргах), які надійшли до 

Аудиторської палати України щодо дій аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, 

які містять відомості про наявність ознак професійного проступку аудитора або 

суб’єкта аудиторської діяльності. 

3.2.10. Здійснює інші функції відповідно до покладених на Комітет завдань. 

3.3. Для реалізації завдань, визначених цим Положенням, Комітет має право: 

3.3.1. Отримувати за письмовим запитом від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, керівників 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки суб’єктів 

аудиторської діяльності інформацію, опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення 

діяння, що має ознаки професійного проступку аудитора або суб’єкта аудиторської 

діяльності. 
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3.3.2. Мати доступ до даних щодо аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, 

які мають відношення до виконання таким аудитором або суб’єктом аудиторської 

діяльності своїх професійних обов’язків, з можливістю отримання копій таких даних. 

3.3.3. Отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію щодо аудитора та 

суб’єкта аудиторської діяльності, пов’язаної з виконанням аудитором або суб’єктом 

аудиторської діяльності професійних обов’язків. 

3.3.4. Залучати експертів до перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності.  

3.3.5. Отримувати від ДУ «ОСНАД» інформацію, необхідну для виконання своїх 

повноважень у порядку, передбаченому законодавством України. 

3.3.6. Надавати до Ради Аудиторської палати України пропозиції щодо внесення 

змін до Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та 

інших нормативно-правових актів в частині перевірок системи контролю якості 

аудиторських послуг. 

 

4. Порядок призначення та звільнення голови та працівників Комітету 

4.1. До складу Комітету входять голова Комітету та працівники (інспектори). 

Штатний розпис, вимоги до професійного і кваліфікаційного складу працівників 

Комітету, форми, системи, порядок і розміри оплати праці, призначення додаткових 

пільг визначається Радою Аудиторської палати України і передбачається кошторисом 

надходжень і витрат Аудиторської палати України, який затверджується в порядку, 

визначеному законодавством. Для виконання окремих робіт і завдань Комітету можуть 

залучатися відповідні експерти в межах затвердженого кошторису надходжень і витрат 

Аудиторської палати України.  

4.2. Комітет очолює голова Комітету, який призначається на посаду з’їздом 

аудиторів України та несе відповідальність за виконання покладених на Комітет 

завдань. 

4.3. Голова Комітету працює в Аудиторській палаті України за основним місцем 

роботи. При призначенні на посаду з головою Комітету укладається письмовий 

трудовий договір, погоджений Радою Аудиторської палати України, у якому 

визначаються його права, обов’язки, умови оплати праці та звільнення з посади. 

Укладення такого трудового договору покладається на Виконавчого директора. 

4.4. Головою Комітету може бути особа, яка має досвід у сфері аудиту та/або 

бухгалтерського обліку не менше десяти років, має бездоганну репутацію та яка на 

момент призначення на посаду припинила діяльність із надання аудиторських послуг 

одноосібно або у складі суб’єкта аудиторської діяльності. 

4.5. Передбачені пунктом 4.4. вимоги можуть бути підтверджені такими 

документами: 

4.5.1. копією трудової книжки; 

4.5.2. сформованими індивідуальними відомостями про застраховану особу з 

реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для 

ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) 

(довідка ОК-7) та інші; 

4.5.3. іншими документами, які  підтверджують досвід роботи у сфері аудиту 

та/або бухгалтерського обліку; 
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4.5.4. довідка від Міністерства внутрішніх справ про відсутність судимості, яка 

не знята або не погашена в установленому законом порядку. 

4.6. Голова Комітету: 

4.6.1. здійснює керівництво Комітетом, організовує його роботу та несе 

відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань; 

4.6.2. планує роботу Комітету у відповідності до щорічних планів-графіків 

проведення перевірок з контролю якості; 

4.6.3. здійснює контроль за дотриманням працівниками Комітету вимог цього 

Положення, Порядку проведення перевірок з контролю якості, Рекомендацій щодо 

проведення перевірок з контролю якості, рішень з’їзду аудиторів України, Ради 

Аудиторської палати України, інших нормативно-правових актів з питань 

аудиторської діяльності; 

4.6.4. щороку систематизує та узагальнює результати проведених перевірок 

контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності для 

подальшого оприлюднення результатів аналізу порушень суб’єктами аудиторської 

діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг на офіційному веб-

сайті за рішенням Ради нагляду та Ради Аудиторської палати України; 

4.6.5. готує та подає до 1 лютого року, наступного за звітним, на затвердження 

Раді Аудиторської палати України узагальнюючий щорічний звіт за результатами 

проведених перевірок з контролю якості аудиторських послуг; 

4.6.6. може приймати участь у перевірках з контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності та/або заяв (скарг), які надійшли до Аудиторської 

палати України щодо дій аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, які містять 

відомості про наявність ознак професійного проступку аудитора або суб’єкта 

аудиторської діяльності; 

4.6.7. формує групу з числа інспекторів Комітету та залучених експертів (у разі 

необхідності) для проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг; 

4.6.8. щомісячно подає для розгляду та затвердження членам Ради Аудиторської 

палати України звіти, складені за результатами проведених перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг; 

4.6.9. бере участь у засіданнях Ради Аудиторської палати України з питань, що 

належать до функцій Комітету; 

4.6.10. подає Виконавчому директору пропозиції щодо призначення, 

переміщення, звільнення та заохочення, накладення стягнень на працівників Комітету, 

а також пропозиції щодо залучення експертів;  

4.6.11. розробляє та подає на затвердження Виконавчому директору посадові 

інструкції працівників Комітету; 

4.6.12. подає Виконавчому директору Аудиторської палати України до 1 жовтня 

проект кошторису на наступний рік в частині фінансування Комітету з метою 

виконання Аудиторською платою України делегованих повноважень з контролю 

якості аудиторських послуг; 

4.6.13. здійснює інші повноваження, що випливають з функцій і прав Комітету. 

4.7. Укладений із головою Комітету трудовий договір може бути припинений з 

підстав, визначених Кодексом законів про працю України. 

4.8. У випадку припинення з головою Комітету трудового договору до 

проведення з’їзду аудиторів України Рада Аудиторської палати України призначає з 
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працівників Комітету виконуючого обов’язки голови Комітету до обрання голови 

Комітету на черговому (позачерговому) з’їзді аудиторів України. 

4.9. Працівником (інспектором) Комітету може бути призначено особу, яка 

відповідає таким критеріям: має досвід роботи аудитором не менше п’яти років; 

припинила діяльність із надання аудиторських послуг одноосібно або у складі суб’єкта 

аудиторської діяльності; підвищила кваліфікацію за відповідною програмою, 

затвердженою Комісією з атестації. 

4.10. Передбачені пунктом 4.9 вимоги можуть бути підтверджені такими 

документами: 

4.10.1. копією трудової книжки; 

4.10.2.  сформованими індивідуальними відомостями про застраховану особу з 

реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для 

ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує Пенсійний фонд України) 

(довідка ОК-7) та інші; 

4.10.3.  іншими документами, які можуть підтвердити досвід роботи  аудитором; 

4.10.4. документом про підвищення кваліфікації за відповідною програмою, 

затвердженою Комісією з атестації. 

4.11. Секретаріат Аудиторської палати України проводить перевірку документів, 

поданих кандидатами на призначення на посаду працівниками (інспекторами) 

Комітету, на відповідність встановленим Законом про аудит вимогам. Виконавчий 

директор відмовляє голові Комітету у задоволенні подання про призначення на посаду 

працівника Комітету у разі невідповідності його кандидатури вимогам Закону про 

аудит. 

4.12. Працівники (інспектори) Комітету призначаються на посаду (звільняються 

з посади) Виконавчим директором на підставі письмового подання голови Комітету. 

4.13. При призначенні на посаду з працівниками (інспекторами) Комітету 

укладається письмовий трудовий договір, у якому визначаються їх права, обов’язки, 

умови оплати праці та звільнення з посади. Укладення такого трудового договору 

покладається на Виконавчого директора. 

4.14. Укладений із працівником Комітету трудовий договір може бути 

припинений з підстав, визначених Кодексом законів про працю України. 

4.15. Залучення експертів до перевірки з контролю якості суб’єктів аудиторської 

діяльності здійснюється шляхом укладення за поданням голови Комітету відповідного 

договору між Аудиторською палатою України та відповідним експертом. Укладення 

такого договору покладається на Виконавчого директора. 

4.16. На всіх працівників (інспекторів) Комітету поширюється законодавство у 

сфері запобігання і протидії корупції. 

4.17. Голова Комітету, працівники (інспектори) Комітету за розголошення чи 

неправомірне використання відомостей про аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), які 

стали їм відомі при виконанні своїх службових обов’язків, несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

5. Порядок набрання чинності, внесення змін та доповнень до цього 

положення 
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5.1. Це Положення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Аудиторської палати України.  Рішення про внесення змін і доповнень до 

цього Положення приймається з’їздом аудиторів України. 

5.2. Якщо в результаті внесення змін до чинного законодавства України окремі 

норми цього Положення втратять чинність, то до моменту внесення змін до цього 

Положення або затвердження його в новій редакції, Аудиторська палата України та її 

члени керуються нормами чинного законодавства, які регламентують відповідні 

правовідносини. 

 

 

Голова з’їзду 

  

(підпис) Т.О. Каменська 
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Додаток  

до питання № 9 протоколу чергового  

з’їзду аудиторів № 1 від 18 травня 2019 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО 

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 48 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ (далі – 

Закон), Статуту Аудиторської палати України, рішень органів управління 

Аудиторської палати України (далі – АПУ) та визначає види, порядок та періодичність 

сплати членських та інших внесків до АПУ.  

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

1.2.1. Членський внесок – щорічний обов’язковий внесок, що сплачується 

членами АПУ у порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.  

1.2.2. Цільовий членський внесок – інший платіж, що встановлюється з’їздом 

аудиторів України та сплачується членами АПУ з метою фінансування конкретних 

програм, необхідних для виконання АПУ передбачених Законом повноважень. 

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі. 

1.3. Членські, цільові членські внески є неповоротними. Грошові кошти, що 

надійшли як сплата членських внесків згідно із цим Положенням, є власністю АПУ. 

При припиненні членства в АПУ, сплачені членом АПУ членські внески та інші 

платежі не повертаються. 

1.4. Відповідно до Статуту АПУ, члени АПУ зобов'язані своєчасно сплачувати 

членські та інші обов'язкові внески в порядку, передбаченому Статутом АПУ та цим 

Положенням. Своєчасна сплата обов’язкових внесків є необхідною умовою членства в 

АПУ. 

1.5. Внески сплачуються у національній валюті України – гривні, у безготівковій 

формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок АПУ.  

1.6. Інформація про фактичну сплату внесків до АПУ є відкритою для усіх членів 

АПУ.  

 

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (СПЛАТИ) ОБОВ’ЯЗКОВИХ ВНЕСКІВ ДО 

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

2.1. Розмір членських внесків встановлюється та змінюється з’їздом аудиторів 

України на основі кошторису АПУ на виконання власних повноважень на відповідний 

рік. 

У разі незатвердження з’їздом розміру членських внесків на поточний рік, у 

зв’язку з неможливістю скликання з’їзду до 30 червня поточного року, розмір внесків 

залишається на рівні внесків попереднього року. 

2.2. Кожен член АПУ зобов’язаний щорічно до 1 липня поточного року 

сплачувати членський внесок у безготівковій формі шляхом перерахування його 

повної суми на поточний рахунок АПУ. У випадку, якщо аудитор або аудиторська 

фірма включається до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності після 1 

липня поточного року, такий аудитор або аудиторська фірма сплачують членський 

внесок протягом 2 місяців з дати включення до Реєстру. 
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2.3. Особи, включені до Реєстру аудиторів та субєктів аудиторської діяльності, 

сплачують членський внесок у повному розмірі, незалежно від того, в якому місяці 

поточного року відбулося включення до Реєстру.  

2.4. Членський внесок вважається сплаченим з моменту зарахування  коштів у 

повному обсязі на поточний рахунок АПУ. Обов’язок по сплаті членського внеску не 

вважається  виконаним, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків 

звільненння від сплати згідно з п. 2.7 цього Положення). 

Підтвердженням сплати членського внеску членом АПУ є платіжне доручення 

(квитанція тощо) про перерахування внеску, в якому має бути зазначено вид внеску, 

рік, за який його сплачено, прізвище, ім’я та по батькові аудитора або найменування 

аудиторської фірми. 

2.5. Банківські реквізити для сплати членських внесків та інформація про розмір 

членських внесків на поточний рік публікуються на офіційному веб-сайті АПУ. 

2.6. Член АПУ для здійснення сплати щорічного внеску може самостійно 

згенерувати квитанцію на офіційному веб-сайті АПУ www.apu.com.ua відповідно до 

встановленого системою сайту автоматичного алгоритму у спеціальному розділі та 

оплатити його через будь-яку банківську установу України, або ж здійснити сплату 

щорічного внеску за допомогою електронних платіжних систем (Інтернет – 

еквайрінгу), використовуючи сайт АПУ, у випадку наявності такої технічної 

можливості у АПУ на момент сплати щорічного внеску. 

2.7. За рішенням Ради АПУ, на підставі поданої заяви, член АПУ – аудитор може 

бути звільнений від сплати членських внесків за відповідний рік (роки): 

2.7.1. у період соціальних відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами,  а також 

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина 

потребує домашнього догляду і після досягнення нею трирічного віку, на період, 

зазначений у медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною 

шестирічного віку; 

2.7.2. у разі важкої або тривалої (понад 6 місяців) хвороби, що унеможливлює 

здійснення професійної діяльності. 

2.8. З’їзд аудиторів може прийняти рішення про сплату членами АПУ цільового 

членського внеску для виконання передбачених Законом повноважень.  

2.9. Розмір цільового членського внеску визначається та затверджується з’їздом 

аудиторів України з метою фінансування конкретних програм, необхідних для 

виконання АПУ передбачених Законом повноважень.   

2.10. Кожен член АПУ сплачує цільовий внесок у безготівковій формі шляхом 

перерахування у  визначений з’їздом аудиторів України термін повної суми цільового 

внеску на поточний рахунок АПУ. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВНЕСКІВ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

КОШТІВ 

3.1. Облік сплати внесків членами АПУ здійснюється Секретаріатом АПУ окремо 

по кожному члену АПУ. Дані про сплату внесків вносяться у Реєстр членів АПУ, який 

ведеться Секретаріатом АПУ на підставі даних Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності. 

3.2. Члени АПУ зобов'язані сприяти Секретаріату АПУ в організації та здійсненні 

обліку сплати внесків і надавати всю необхідну інформацію та документи за запитом 

Виконавчого директора.  
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3.3. У платіжному документі, який заповнюється для сплати внеску до АПУ, 

обов'язково зазначаються вид внеску (членський, цільовий членський), рік, за який 

сплачується такий внесок (у разі сплати членського внеску), прізвище, імя та по 

батькові аудитора або найменування аудиторської фірми. 

3.4. Секретаріат АПУ доводить до відома Ради АПУ інформацію про стан сплати 

членських та цільових членських внесків на наступному засіданні Ради АПУ після 

спливу дати, до якої має бути сплачено членами АПУ членський та (або) цільовий 

внесок. 

3.5. Інформація про суму заборгованості із зазначенням переліку боржників є 

відкритою для членів АПУ і підлягає щомісячному оприлюдненню (оновленню) на 

офіційному веб-сайті АПУ з доступом лише для членів АПУ. 

3.6. Надходження від сплати членських внесків спрямовуються на вирішення 

статутних завдань та реалізацію повноважень АПУ (крім делегованих повноважень, 

що фінансуються за рахунок внесків, передбачених частиною тринадцятою статті 15 

Закону в межах кошторису, затвердженого Радою АПУ. 

У випадку створення регіональних відділень АПУ частина надходжень від сплати 

членських внесків спрямовується на забезпечення діяльності відповідного 

регіонального відділення в межах кошторису АПУ. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПЛАТУ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ТА 

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. У випадку несплати або неповної сплати членських внесків, цільових 

членських внесків до АПУ у встановлені в цьому Положенні строки, член АПУ 

зобов’язаний повідомити Раду АПУ або Секретаріат АПУ про причини несплати або 

неповної сплати у письмовій формі та зазначити конкретні строки погашення 

заборгованості. Таке повідомлення має бути здійснене не пізніше тридцяти днів з 

граничної дати, встановленої для сплати членського внеску, цільового членського 

внеску до АПУ.     

4.2. За рішенням Ради АПУ, Секретаріат АПУ проводить перевірки дотримання 

членами АПУ вимог цього Положення. Така перевірка проводиться шляхом 

витребування у членів АПУ документів та їх копій, що підтверджують сплату ними 

членських внесків з дотриманням вимог цього Положення. 

4.3. Члени АПУ зобов’язані надати на запит АПУ всю інформацію та документи, 

які підтверджують повноту та своєчасність сплати ними членських внесків. 

4.4. За несплату або неповну сплату членських внесків (зокрема, внаслідок 

викривлення показника, від якого залежить розмір членського внеску) члени АПУ 

несуть відповідальність, передбачену Законом, за вчинення професійного проступку. 

4.5. У разі, якщо аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності систематично (два 

та більше разів) не сплачує внески, рішення про сплату яких, прийнято з’їздом 

аудиторів України, АПУ подає клопотання до Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю про застосування до такого аудитора або суб’єкта 

аудиторської діяльності стягнення, передбаченого частиною шостою статті 42 Закону.  

4.6. Притягнення аудитора або аудиторської фірми до дисциплінарної 

відповідальності за порушення порядку та строків сплати щорічного членського 

внеску не звільняє його від сплати такого внеску  

4.7. Особи, членство яких припиняється (крім припинення членства у зв'язку зі 

смертю), зобов'язані погасити заборгованість перед АПУ зі сплати обов'язкових 
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членських та цільових членських внесків за всі попередні періоди в повному обсязі та 

сплатити членський внесок за поточний рік. 

  

5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО 

ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Це Положення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-

сайті АПУ.   

Рішення про внесення змін і доповнень до цього Положення приймається з’їздом 

аудиторів України. 

5.2. Якщо в результаті внесення змін до чинного законодавства України окремі 

норми цього Положення втратять чинність, то до моменту внесення змін до цього 

Положення або затвердження його у новій редакції, АПУ та її члени керуються 

нормами чинного законодавства про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність, які регламентують відповідні правовідносини. 

 

 

 

Голова з’їзду 

  

(підпис) Т.О. Каменська 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Аудиторська палата України (далі – АПУ) є юридичною особою, яка 

здійснює професійне самоврядування аудиторської діяльності та не має на меті 

отримання прибутку, створеною згідно з Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VІІІ (далі – Закон) з 

метою забезпечення реалізації завдань аудиторського самоврядування. 

1.2. АПУ є правонаступником Аудиторської палати України (яка створена 

відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-

ХІІ, та зареєстрована 20.12.1993 р., відомості про яку включено до Єдиного державного 

реєстру 02.08.2007 р. за № 1 074 120 0000 026345, код ЄДРПОУ 00049972), за всіма 

правами та обов’язками. 

1.3. АПУ функціонує на засадах професійного самоврядування і здійснює свою 

діяльність відповідно до законодавства та Статуту АПУ, затвердженого Установчим 

з'їздом аудиторів України відповідно до вимог Закону. 

1.4. АПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність, має свою 

печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банках, наділена цивільною 

правоздатністю і дієздатністю, може набувати майнові та немайнові права,  бути 

позивачем та відповідачем у суді, мати у власності рухоме та нерухоме майно, що 

необхідне їй для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності. 

1.5. АПУ набуває повноважень юридичної особи у порядку, встановленому 

чинним законодавством України. 

1.6. АПУ є неприбутковою організацією. У своїй діяльності АПУ не переслідує 

комерційних цілей і не має на меті отримання прибутку. 

1.7. Найменування: 

українською мовою: 

повне – Аудиторська палата України; 

скорочене – АПУ; 

російською мовою: 

повне – Аудиторская палата Украины; 

скорочене – АПУ; 

англійською мовою: 

повне – The Auditors’ Chamber of Ukraine; 

скорочене – The AChU 

1.8. Місцезнаходження АПУ – м. Київ. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АПУ 

 

2.1. Завданням АПУ є об'єднання на професійній основі зусиль аудиторів для 

виконання покладених на них Законом обов'язків і забезпечення їхніх прав, 

представництва професійних інтересів аудиторів в органах державної влади, органах 



29 
 

місцевого самоврядування, захисту професійних інтересів та соціальних прав 

аудиторів, сприяння підвищенню професійного рівня аудиторів та надання їм 

методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб у разі заподіяння 

їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості аудиторів, а також здійснення 

саморегулювання аудиторської діяльності. 

2.2. Для виконання статутних завдань АПУ здійснює такі повноваження: 

1) здійснює реєстрацію аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності; 

2) здійснює контроль якості аудиторських послуг суб'єктів аудиторської 

діяльності, крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

3) регулює взаємовідносини між членами АПУ у процесі провадження 

аудиторської діяльності; 

4) здійснює дисциплінарні провадження щодо суб'єктів аудиторської діяльності, 

крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес; 

5) здійснює контроль за безперервним навчанням аудиторів, крім тих, які 

здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес; 

6) бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-правових 

актів з питань аудиторської діяльності; 

7) узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних стандартів 

аудиту та надає рекомендації на запит суб'єктів аудиторської діяльності щодо спірних 

та складних питань; 

8) представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями; 

9) забезпечує захист професійних прав аудиторів; 

10) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно аудиторів України; 

11) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері 

аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України; 

12) готує пропозиції з питань регулювання аудиторської діяльності в Україні та 

вносить їх до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктів законодавчої ініціативи, 

інших суб’єктів владних повноважень, аудиторського та наукового загалу; 

13) сприяє публікації нормативних, методологічних та інших матеріалів з питань 

аудиторської діяльності; 

14) розробляє та затверджує локальні нормативні акти в межах повноважень 

АПУ; 

15) бере участь у роботі національних та міжнародних організацій з питань 

аудиту; 
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16) здійснює організаційні заходи щодо скликання та проведення з'їздів 

аудиторів України; 

17) здійснює контроль за діяльністю регіональних відділень згідно із 

Положенням про регіональні відділення; 

18) здійснює інші повноваження у порядку і на умовах, визначених Законом.  

2.3. Щорічно АПУ отримує від суб'єктів аудиторської діяльності звіти про надані 

ними послуги, здійснює їх аналіз та подає до Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю узагальнену інформацію про діяльність цих суб'єктів та стан 

аудиторської діяльності в Україні. 

2.4. Повноваження АПУ не можуть бути делеговані іншим суб'єктам. 

2.5. АПУ може виконувати інші повноваження у порядку і на умовах, визначених 

Законом. 

2.6. З метою належного виконання делегованих повноважень АПУ має право: 

1) мати доступ до даних щодо аудитора та суб'єкта аудиторської діяльності, які 

мають відношення до виконання таким аудитором або суб'єктом аудиторської 

діяльності своїх професійних обов'язків, з можливістю отримання копій таких даних; 

2) отримувати від юридичних та фізичних осіб інформацію щодо аудитора та 

суб'єкта аудиторської діяльності, пов'язаної з виконанням аудитором або суб'єктом 

аудиторської діяльності професійних обов'язків; 

3) проводити перевірки суб'єктів аудиторської діяльності, крім тих, які 

здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, у частині виконання ними професійних обов'язків; 

4) вносити пропозиції органам державної влади щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері аудиторської діяльності; 

5) оскаржувати до суду за правилами адміністративного судочинства від свого 

імені рішення (нормативні акти, акти індивідуальної дії, дії чи бездіяльність суб'єктів 

владних повноважень), які порушують права чи законні інтереси членів АПУ; 

6) у порядку, передбаченому законодавством, отримувати від Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю інформацію, необхідну для 

виконання повноважень АПУ; 

7) проводити перевірки дотримання членами АПУ вимог Положення про 

членські внески, що затверджує з'їзд аудиторів України; 

8) застосовувати до членів АПУ передбачені Законом дисциплінарні заходи; 

9) здійснювати міжнародне співробітництво; 

10) використовувати працю найманих працівників, встановлювати структуру, 

штатний розпис, чисельність працівників, форми і розміри оплати та матеріального 

стимулювання їхньої праці згідно із законодавством та в межах кошторису АПУ, 

затвердженого відповідно до вимог Закону. 

АПУ має інші права, передбачені законодавством. 

2.7. АПУ зобов'язана: 

1) належним чином виконувати делеговані повноваження; 
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2) дотримуватися вимог законодавства, Статуту АПУ та рішень Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; 

3) надавати Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю звіти та 

будь-яку іншу інформацію про виконання делегованих повноважень; 

4) дотримуватися рекомендацій, наданих Органом суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю щодо дій, які необхідно здійснити для належного виконання 

делегованих повноважень; 

5) здійснювати реєстрацію аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

відповідно до вимог Закону; 

6) розглядати скарги на дії членів АПУ; 

7) забезпечувати в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, 

вільний доступ до інформації про її діяльність. 

АПУ має інші обов'язки, передбачені законодавством. 

2.8. АПУ вирішує питання фінансового забезпечення, організації та проведення 

контролю якості аудиторських послуг, дотримання аудиторськими фірмами та 

аудиторами, крім тих, які здійснюють обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, вимог чинного законодавства, 

стандартів аудиту, норм професійної етики та рішень АПУ, а також заходів по 

забезпеченню незалежності аудиторів. 

2.9. 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. 

  

3. ЧЛЕНСТВО В АПУ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АПУ 

 

3.1. Членами АПУ є включені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської 

діяльності (далі – Реєстр) аудитори і аудиторські фірми. 

3.2. Члени АПУ мають право: 

1) брати участь в управлінні АПУ у порядку, передбаченому Законом та цим 

Статутом;  

2) обирати та бути обраними до органів управління АПУ у порядку, 

передбаченому Законом та цим Статутом;  

3) голосувати при прийнятті рішень на з'їзді аудиторів України; 

4) одержувати методичну та організаційну допомогу у професійній діяльності;  

5) вимагати розгляду на з'їзді аудиторів України будь-яких питань, що 

стосуються діяльності АПУ;  

6) обговорювати будь-які питання діяльності АПУ, вносити на розгляд з'їзду 

аудиторів України та Ради АПУ пропозиції щодо вдосконалення  діяльності АПУ;  

7) одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність АПУ;  



32 
 

8) одержувати допомогу у захисті своїх професійних прав та законних інтересів. 

3.3. Члени АПУ також можуть мати інші права, передбачені чинним 

законодавством України, а також рішеннями з'їзду аудиторів України.  

3.4. Члени АПУ зобов'язані:  

1) дотримуватись вимог Закону, цього Статуту, інших локальних нормативних 

актів АПУ та виконувати рішення з’їзду аудиторів України, які є обов'язковими для 

членів АПУ та відповідають чинному законодавству України; 

2) своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому 

Положенням про членські внески, затвердженим з'їздом аудиторів України;  

3) не допускати дій, що дискредитують АПУ;  

4) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим 

Статутом та локальними нормативними актами АПУ.  

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА АПУ 

 

4.1. Органами управління АПУ є: 

1) з'їзд аудиторів України; 

2) Рада АПУ. 

У роботі органів АПУ в межах здійснення повноважень з нагляду за виконанням 

делегованих повноважень беруть участь члени Ради нагляду Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду). 

4.2. У складі АПУ з метою забезпечення проведення перевірок суб'єктів 

аудиторської діяльності створюється Комітет з контролю якості аудиторських послуг. 

Порядок діяльності Комітету з контролю якості аудиторських послуг визначається 

положенням, що затверджує з'їзд аудиторів України. 

4.3. Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат. Порядок діяльності 

Секретаріату АПУ визначається положенням, що затверджує з'їзд аудиторів України.  

Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду з'їздом 

аудиторів України та працює в АПУ за основним місцем роботи.  

4.4. За рішенням з'їзду аудиторів України у складі АПУ можуть створюватися 

комісії з числа членів Ради АПУ. До роботи в комісіях, в тому числі за трудовими 

контрактами, можуть залучатися експерти, які не є членами Ради АПУ. 

4.5. За рішенням з'їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні 

відділення АПУ. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності 

визначаються положенням, що затверджує з'їзд аудиторів України. 

  

5. З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ 

 

5.1. Вищим органом управління АПУ є з’їзд аудиторів України. 
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5.2. З’їзди аудиторів України можуть бути черговими, повторними та 

позачерговими. Чергові з’їзди аудиторів України проводяться в другому кварталі 

кожного року. 

5.3. Конкретна дата проведення з’їзду аудиторів України визначається рішенням 

Ради АПУ. Якщо до кінця другого кварталу поточного року Рада АПУ не визначить 

дату проведення з’їзду аудиторів України, його проведення має право ініціювати 

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

5.4. До виключної компетенції з’їзду аудиторів України належать такі питання: 

1) делегування аудиторів до Ради АПУ та дострокового припинення їхніх 

повноважень; 

2) затвердження Статуту АПУ, Положення про Раду АПУ, Положення про 

Комітет з контролю якості аудиторських послуг, Положення про Секретаріат АПУ, 

Положення про регіональні відділення, Порядку скликання та проведення з’їзду, 

Регламенту з’їзду; 

3) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру 

членських внесків та інших платежів членів АПУ, необхідних для виконання АПУ 

передбачених  Законом повноважень; 

4) заслуховування звітів членів Ради АПУ та Голови АПУ; 

5) схвалення звіту про виконання кошторису АПУ; 

6) прийняття рішень про вступ АПУ до міжнародних та інших організацій, про 

вихід із цих організацій. 

5.5. З’їзд може взяти до розгляду інші питання, що мають важливе значення для 

аудиторської діяльності, крім питань, які Законом віднесені до компетенції інших 

органів. 

5.6. Делегатами з’їзду аудиторів України є зареєстровані в Реєстрі аудитори. 

5.7. Аудитор особисто бере участь у з’їзді аудиторів України. Аудитор має право 

делегувати (передати) свій голос іншому аудитору, про що він письмово інформує 

АПУ. При цьому кожне таке нове делегування аудитором свого голосу скасовує 

попереднє делегування (за наявності). Інформація про делегування (передачу) 

аудитором свого голосу іншому аудитору вноситься АПУ до Реєстру. Одному 

аудитору може бути делеговано (передано) не більше 10 додаткових голосів. 

5.8. З’їзд аудиторів України вважається правочинним за умови участі в його 

роботі не менше 20 відсотків загальної кількості делегатів з’їзду. У разі відсутності 

кворуму з’їзд аудиторів України визнається таким, що не відбувся. Протягом 30 

календарних днів від призначеної дати проведення з’їзду, що не відбувся, Рада АПУ 

приймає рішення про проведення повторного з’їзду аудиторів України. Повторний 

з’їзд аудиторів України проводиться в порядку, визначеному Законом для проведення 

чергового з’їзду. 

5.9. Рішення з’їзду аудиторів України приймаються простою більшістю голосів 

загальної кількості присутніх на з’їзді делегатів, крім випадків, передбачених Законом 



34 
 

та цим Статутом. Голосування на з’їзді аудиторів України за рішенням з’їзду може 

бути відкритим або таємним. 

5.10. Рішення з’їзду аудиторів України з питань делегування членів до Ради АПУ 

або інших органів АПУ приймаються таємним голосуванням. 

5.11. Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані АПУ на вимогу 

професійних організацій аудиторів України, а також у випадках, передбачених 

Законом, Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

5.12. Порядком скликання та проведення з’їзду аудиторів України може 

передбачатися можливість прийняття рішень з’їздом аудиторів України за допомогою 

дистанційної електронної системи голосування. У такому разі система електронного 

голосування має бути безпечною, захищеною та надійною. 

5.13. За рішенням з’їзду аудиторів України у складі АПУ можуть створюватися 

комісії з числа членів Ради АПУ. До роботи в комісіях можуть залучатися експерти, 

які не є членами Ради АПУ. 

5.14. За рішенням з’їзду аудиторів України можуть бути утворені регіональні 

відділення АПУ. Повноваження регіональних відділень та порядок їх діяльності 

визначаються положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України. 

 

6. РАДА АПУ 

 

6.1. Рада АПУ обирається членами АПУ на з'їзді аудиторів України таємним 

голосуванням з числа висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської 

діяльності не менше п'яти років. 

6.2. Загальна кількість членів Ради АПУ становить 11 осіб. 

Строк повноважень членів Ради АПУ становить п'ять років. Одна і та сама особа 

не може делегуватися до складу Ради АПУ більше двох строків. Не можуть обиратися 

до складу Ради АПУ особи, які два і більше строків були членами АПУ, створеної 

відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність». 

6.3. Рада АПУ представляє інтереси членів АПУ у період між з'їздами аудиторів 

України. 

Рада АПУ приймає рішення від імені АПУ. Рішення Ради АПУ приймаються на 

її засіданнях простою більшістю голосів за наявності більш як половини її членів, крім 

випадків, передбачених Законом та цим Статутом. Організація засідань Ради АПУ та 

порядок їх проведення визначаються Положенням про Раду АПУ, яке затверджується 

з’їздом аудиторів України. 

6.4. У засіданні Ради АПУ беруть участь члени Ради нагляду. 

Рішення Ради АПУ, прийняті нею в межах виконання делегованих повноважень, 

може бути переглянуто Радою нагляду та у разі обґрунтування доцільності скасовано. 

6.5. Члени Ради АПУ виконують свої обов'язки на громадських засадах. 

У межах кошторису АПУ членам Ради АПУ можуть бути оплачені витрати часу 

для виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ), відшкодовані 
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транспортні витрати та витрати на проживання, пов'язані з участю у роботі Ради та 

виконанням її завдань. 

6.6. На членів Ради АПУ поширюється законодавство у сфері запобігання і 

протидії корупції. 

Члени Ради АПУ повинні дотримуватися режиму конфіденційності щодо 

інформації, яка їм може стати відомою під час виконання обов'язків, передбачених 

Законом. 

6.7. Повноваження члена Ради АПУ достроково припиняються у разі: 

1) особистої письмової заяви про складення повноважень члена Ради АПУ; 

2) виключення з Реєстру; 

3) систематичної необґрунтованої відсутності на засіданнях Ради АПУ протягом 

шести місяців поспіль; 

4) за рішенням з’їзду, в тому числі за поданням Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю у випадках, передбачених Законом. Рішення з’їзду з питань 

дострокового припинення повноважень членів Ради АПУ приймаються таємним 

голосуванням; 

5) смерті. 

6.8. Порядок діяльності Ради АПУ визначається положенням, затвердженим 

з'їздом аудиторів України. 

6.9. Члени Ради АПУ набувають відповідних повноважень з дня їх обрання до 

Ради АПУ в порядку і на умовах, визначених Законом та цим Статутом. 

6.10. Повноваження члена Ради АПУ не можуть передаватися іншим особам. 

6.11. Члени Ради АПУ мають право: 

- вносити питання на порядок денний засідань Ради АПУ, пропозиції та 

проекти рішень для розгляду на засіданнях Ради АПУ; 

- брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях Ради 

АПУ; 

- брати участь у прийнятті рішень Ради АПУ шляхом голосування; 

- одержувати від Голови АПУ та працівників Секретаріату АПУ інформацію 

про діяльність АПУ, в тому числі про витрачання коштів за кошторисом; 

- користуватися матеріально-технічною базою АПУ для виконання своїх 

функціональних обов'язків члена Ради АПУ; 

- звертатися за рішенням Ради АПУ до суб’єктів аудиторської діяльності із 

запитами та за роз’ясненнями щодо їх професійної діяльності. 

- Члени Ради АПУ мають інші права на підставі відповідних рішень з’їзду 

аудиторів України АПУ в межах Закону. 

6.12. Члени Ради АПУ зобов'язані: 

- додержуватися Конституції України, Господарського та інших кодексів 

України, Закону, інших законів України, а також інших законодавчих та нормативно-

правових актів, виданих відповідно до чинного законодавства України, положень 

цього Статуту, Положення про Раду АПУ,  рішень з’їзду аудиторів України; 



36 
 

- бути чесними, об’єктивними та неупередженими при розв’язанні 

професійних конфліктів інтересів, прилюдно захищати імідж професійного аудитора 

та пропагувати його перед суспільством; 

- бути присутніми на засіданнях Ради АПУ та брати активну участь у роботі 

Ради АПУ; 

- періодично звітувати перед з’їздом аудиторів України  про виконання своїх 

повноважень; 

- члени Ради АПУ мають інші обов'язки на підставі відповідних рішень 

з’їзду аудиторів України. 

6.13. Члени Ради АПУ несуть відповідальність за здійснення повноважень, 

визначених Законом, цим Статутом, Положенням про Раду АПУ. 

6.14. На своїх засіданнях Рада АПУ у разі необхідності може заслуховувати 

члена Ради АПУ про виконання ним своїх повноважень та окремих доручень Ради 

АПУ. 

6.15.Члени Ради АПУ виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

Витрати членів Ради АПУ на службові відрядження за рішенням Ради АПУ 

відшкодовуються за рахунок коштів АПУ в межах чинного законодавства та 

затверджених АПУ кошторисів. 

  

7. ЗАСІДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РАДИ АПУ 

 

7.1. Рішення Ради АПУ приймаються на її засіданнях простою більшістю голосів 

за наявності більш як половини членів Ради АПУ.  

7.3. При рівності голосів перевага надається рішенню, за яке проголосував 

Голова АПУ.  

7.4. Головує на засіданнях Ради АПУ Голова АПУ. У разі відсутності  Голови 

АПУ засідання Ради АПУ проводить головуючий, обраний з числа членів Ради АПУ. 

7.5. Порядок проведення засідань Ради АПУ, підготовки питань до розгляду та 

прийняття рішень визначаються Положенням про Раду АПУ, яке затверджується 

з’їздом аудиторів України. 

  

8. ГОЛОВА АПУ 

 

8.1 Голова АПУ обирається з'їздом аудиторів України з числа обраних членів 

Ради АПУ. 

8.2. Голова АПУ виконує представницькі функції від імені АПУ, головує на 

засіданнях Ради АПУ, контролює виконання рішень Ради АПУ та виконує інші 

повноваження, передбачені Законом. 

8.3. Голова АПУ виконує свої обов'язки на громадських засадах. За рішенням 

з'їзду аудиторів України Голова АПУ в межах затвердженого кошторису АПУ може 

отримувати винагороду за виконання повноважень. 
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8.4. Порядок здійснення повноважень Головою АПУ визначається Положенням 

про Раду АПУ. 

  

9. СЕКРЕТАРІАТ АПУ 

 

9.1. Ведення поточних справ у АПУ здійснює Секретаріат. Порядок діяльності 

Секретаріату АПУ визначається Положенням про Секретаріат АПУ, яке 

затверджується з'їздом аудиторів України. 

9.2. Секретаріат очолює Виконавчий директор, який призначається на посаду 

з'їздом аудиторів України та працює в АПУ за основним місцем роботи. Виконавчий 

директор має бути непрактикуючою особою. 

9.3. При призначенні Виконавчого директора на посаду з ним укладається  

трудовий договір. Укладення такого трудового договору покладається на члена Ради 

АПУ, який був наділений відповідними повноваженнями за рішенням Ради АПУ на її 

засіданні. Виконавчий директор згідно з укладеним трудовим договором несе 

персональну відповідальність за використання майна та коштів АПУ і створення 

належних умов для діяльності АПУ. 

9.4. Повноваження Виконавчого директора, його права та обов'язки 

визначаються Положенням про Секретаріат АПУ, яке затверджується з'їздом 

аудиторів України. 

9.5. Виконавчий директор має право без доручення діяти від імені АПУ в межах 

своїх обов’язків, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, 

Положенням про Секретаріат АПУ та іншими локальними нормативними актами АПУ, 

у тому числі укладати господарські договори та інші угоди, необхідні для забезпечення 

діяльності АПУ, представляти АПУ в стосунках з юридичними та фізичними особами 

з питань забезпечення діяльності АПУ.  

9.6. Діловодство, бухгалтерський облік та інші види робіт із забезпечення 

діяльності АПУ виконують окремі фізичні (наймані працівники) або юридичні особи 

на договірних умовах. 

9.7. Тривалість та розпорядок робочого дня визначаються внутрішнім 

розпорядком, затвердженим Радою АПУ. Порядок надання відпусток, враховуючи 

додаткові, та інші умови праці визначаються трудовим законодавством України. 

9.8. Штатний розпис, вимоги до професійного і кваліфікаційного складу 

працівників, форми, системи, порядок і розміри оплати праці, призначення додаткових 

пільг визначається Радою АПУ і передбачається кошторисом надходжень і витрат 

АПУ, який затверджується в порядку, визначеному законодавством. 

  

10. ФІНАНСОВО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПУ 

 

10.1. Джерелами фінансування діяльності АПУ є: 
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- фіксований внесок суб’єктів аудиторської діяльності, що становить 0,3 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного 

аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за 

результатами надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту; 

- внесок у відсотках суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності (без 

урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з 

обов'язкового аудиту, розмір якого визначається АПУ, але не може бути більшим за 

розмір внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю суб'єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з 

обов'язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

Кошторис АПУ в частині фінансування делегованих повноважень затверджує 

Рада нагляду. 

10.2. АПУ може утримуватись за рахунок: 

- членських внесків та інших платежів членів АПУ в розмірі, визначеному 

з’їздом аудиторів України; 

- добровільних внесків, що надходять від професійних організацій аудиторів 

України, аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;  

- надходжень у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів від 

господарської діяльності юридичних осіб, створених за участю АПУ; 

- надходжень від надання в оренду або продаж власних об’єктів 

нерухомості; 

- інших джерел, не заборонених законодавством України. 

10.3. Кошторис АПУ, крім кошторису в частині фінансування делегованих 

повноважень, затверджує Рада  АПУ. 

10.4. Майно АПУ формується за рахунок власних коштів і становить її власність. 

АПУ може мати у своїй власності будівлі, споруди, устаткування, комп’ютерну та 

офісну техніку, транспортні засоби, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, 

цінні папери та інше майно. 

10.5. Доходи АПУ використовуються виключно для фінансування видатків на 

утримання АПУ, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 

цим Статутом. Заборонено розподіляти отримані АПУ доходи (прибутки) або їх 

частини серед засновників (учасників), членів АПУ, членів Ради АПУ, працівників 

АПУ (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 

органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. 

10.6. Законне та ефективне використання коштів і майна АПУ забезпечує 

Секретаріат. 

10.7. Напрямки та обсяги використання майна і коштів АПУ визначаються 

кошторисами, затвердженими відповідно до Закону та цього Статуту . 

10.8. Виконавчий директор АПУ до першого листопада кожного року надає: 
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- проект кошторису АПУ на наступний рік в частині фінансування 

делегованих Законом повноважень Органу нагляду за аудиторською діяльністю; 

- проект кошторису АПУ на наступний рік в частині фінансування 

діяльності АПУ (окрім фінансування делегованих Законом повноважень) членам Ради 

АПУ.  

10.9. Звіт про виконання кошторису АПУ щорічно  виноситься на розгляд з’їзду 

аудиторів України з метою його схвалення.  

АПУ подає звіт про виконання кошторису Раді нагляду у визначені Радою 

нагляду терміни.  

10.10. Кошторис АПУ та звіт про його виконання підлягають  розміщенню на 

офіційному веб-сайті АПУ протягом 180 днів з дня закінчення календарного року. 

10.11. Перевірки використання коштів відповідно до кошторису АПУ, а також 

виконання Секретаріатом АПУ своїх функцій відповідно до Положення про 

Секретаріат АПУ здійснюються щорічно. 

10.12. Активи АПУ у разі її припинення (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення)  мають бути передані в установленому законом порядку 

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до 

доходу бюджету.  

 

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

 

11.1. Фінансово-господарська діяльність АПУ здійснюється відповідно до планів 

та кошторисів, які затверджуються відповідно до Закону та цього Статуту. 

11.2. АПУ здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї 

діяльності, а також складає фінансову, податкову та статистичну звітність і подає її у 

встановленому порядку та обсязі уповноваженим державним органам. 

11.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності АПУ здійснюються 

державними органами відповідно до законодавства України. 

11.4. АПУ подає Раді нагляду інформацію щодо діяльності у межах делегованих 

повноважень з питань, віднесених до компетенції Ради нагляду. 

11.5. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю АПУ та 

перевірки використання коштів відповідно до кошторису АПУ, щорічно проводиться 

аудит фінансової звітності АПУ. Аудиторський звіт публікується на офіційному веб-

сайті АПУ протягом 180 днів з дня закінчення календарного року. 

11.6. Аудит річної фінансової звітності АПУ проводиться суб’єктом 

аудиторської діяльності, внесеним до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності, який не є пов’язаною особою з членами Ради АПУ. 
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Суб’єкт аудиторської діяльності обирається за результатами проведення 

конкурсу і здійснює аудит фінансової звітності АПУ на підставі завдання, яке визначає 

Рада АПУ. 

Умови і порядок проведення конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності 

визначається відповідним положенням (порядком), затвердженим Радою АПУ. 

11.7. Витрати, пов’язані з проведенням щорічного аудиту фінансової звітності 

АПУ, здійснюються за рахунок АПУ і мають бути передбачені в кошторисі витрат 

АПУ. 

11.8. Аудиторський звіт щорічно виноситься на розгляд з’їзду аудиторів України. 

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АПУ 

 

12.1. Внесення змін до Статуту АПУ є компетенцією з’їзду аудиторів України.  

12.2. Рішення з’їзду аудиторів України з питань внесення змін до Статуту АПУ 

підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України 

порядку. 

  

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

13.1. АПУ припиняє свою діяльність у випадках, визначених чинним 

законодавством. 

13.2. Спори, що виникають між АПУ і українськими та іноземними юридичними 

особами, а також громадянами, вирішуються у відповідності із чинним законодавством 

у судовому порядку. 

  

Голова з’їзду 

  

(підпис) Т.О. Каменська 
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Додаток  

до питання № 13 протоколу чергового  

з’їзду аудиторів № 1 від 18 травня 2019 р. 

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

до 2023 року 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Аудиторська палата України (далі - АПУ) є юридичною особою, яка здійснює 

професійне самоврядування аудиторської діяльності, не має на меті отримання 

прибутку та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань аудиторського 

самоврядування. 

Членами АПУ є включені до Реєстру аудитори і аудиторські фірми. 

 АПУ функціонує на засадах професійного самоврядування і здійснює свою 

діяльність  відповідно до законодавства та Статуту АПУ.  

2. У цьому документі: 

2.1. Визначені основні  цілі, завдання та  напрями діяльності  АПУ, спрямовані  на 

розвиток та удосконалення  професії аудитора, захист інтересів та соціальних прав 

аудиторів, сприяння підвищенню їх фахового рівня. 

2.2. Передбачені необхідні заходи та дії на період до 2023 року з метою досягнення 

визначених цілей. 

3.  Всі члени АПУ є інтелектуальним ресурсом та потенціалом  для досягнення цілей 

АПУ.  

МІСІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

Місія АПУ – створення належних умов для забезпечення суспільства аудиторськими 

послугами високої якості, розвиток аудиторської професії, посилення ролі та 

авторитету аудиторів.  

БАЧЕННЯ АПУ 

Аудиторська палата України – це визнане в Україні та у світі об’єднання 

висококваліфікованих  професіоналів у сфері аудиту, яке діє в інтересах  суспільства, 

професії, аудиторів,  викликає довіру та забезпечує якість послуг.  

ЦІННОСТІ АПУ 

1. Чесність, етична поведінка та відповідальність перед суспільством та клієнтами. 

2. Постійне вдосконалення та підвищення якості послуг. 

3. Демократичні принципи та відкритий діалог. 

4. Законність та незалежність думки, її зрозумілість та прозорість. 

5. Колегіальність та взаємоповага. 
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6. Інновації, ініціативи, запровадження кращих практик.  

СТРАТЕГІЧНА МЕТА АПУ 

Набуття АПУ повного членства у Міжнародній федерації бухгалтерів (далі – МФБ) 

шляхом виконання необхідних умов щодо відповідності критеріям, описаним у 

Конституції МФБ ( IFAC Constitution) та Статуті МФБ (IFAC Bylaws). 

ЗАВДАННЯ АПУ 

1. Виконання необхідних умов щодо відповідності критеріям для вступу в МФБ 

та в інші європейські аудиторські об’єднання. 

2. Забезпечення гарантій високого рівня кваліфікації та незалежності аудиторів 

країни. 

3. Забезпечення впевненості користувачів в якості аудиторських послуг та 

створення на цій основі  суспільної довіри до результатів аудиту та професії в 

цілому.  

4. Запровадження в аудиторську практику взаємовідносин, які базуються на 

принципах професійної етики.   

5. Захист професійних прав та інтересів членів АПУ. 

6. Розробка інформаційної політики, спрямованої на створення позитивного 

іміджу професії аудитора в суспільстві. 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Виконання необхідних умов щодо відповідності критеріям для вступу в МФБ 

та інші європейські аудиторські об’єднання. 

Організація взаємодії АПУ з міжнародними професійними об’єднаннями бухгалтерів 

та аудиторів задля постійного обміну досвідом щодо впровадження норм Директив ЄС. 

Підготовка до вступу АПУ до міжнародних співтовариств, які об’єднують професійні 

організації аудиторів різних країн. 

Розповсюдження інформації про  МФБ, визначення переваг та можливостей для АПУ 

як члена МФБ. 

Проведення заходів та обов’язкових процедур для  виконання необхідних умов щодо 

відповідності необхідним критеріям членства в МФБ.  

2. Забезпечення гарантій високого рівня кваліфікації та незалежності аудиторів 

України. 

Взаємодія АПУ та Комісії з атестації з питань атестації і стажування кандидатів в 

аудитори, та створенні системи безперервного професійного навчання аудиторів на 

основі застосування Міжнародних стандартів освіти для професійних бухгалтерів  

(Іnternational education standards for professional accountants).  

https://www.ifac.org/about-ifac/structure-governance/constitution
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Спільна робота з Комісією з атестації та Органом суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю (далі – ОСНАД) щодо узгодження національних освітніх програм вищих 

навчальних закладів з Міжнародними стандартами освіти для професійних бухгалтерів 

Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IAESB).  

Проведення семінарів, круглих столів  членами АПУ як заходів по розповсюдженню 

особистого досвіду та кращих практик по питаннях застосування Міжнародних 

стандартів аудиту та функціонування відповідної системи контролю якості тощо. 

Сприяння підвищенню професійного рівня аудиторів через надання їм методологічної 

та методичної допомоги, узагальнення інформації про практику застосування 

міжнародних стандартів аудиту та розробка рекомендацій на запит суб’єктів 

аудиторської діяльності щодо спірних та складних питань. 

Проведення щорічної міжнародної конференції аудиторів України в Києві та 

регіональних конференцій з актуальних питань аудиторської діяльності. 

3. Забезпечення впевненості користувачів в якості аудиторських послуг та 

створення на цій основі суспільної довіри до результатів аудиту та професії в 

цілому.  

Застосування МСА та інших положень, виданих  Радою з міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. Ініціювати щорічну актуалізацію на офіційному веб-сайті 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері бухгалтерського обліку та аудиту Міжнародних стандартів аудиту та узгодження 

термінів їх запровадження з вимогами МФБ. За дозволом МФБ перекладати та 

видавати керівні та роз’яснювальні матеріали щодо особливостей застосування МСА. 

Забезпечення Комітету з контролю якості аудиторських послуг високопрофесійними 

інспекторами, організація їх постійного навчання та підвищення кваліфікації. 

Участь у  розбудові системи контролю забезпечення якості аудиторських послуг за 

рахунок консолідації часу, ресурсів та можливостей, що створить правильний баланс 

між прозорістю та конфіденційністю, визначеними цілями, потенціалом, адекватністю 

системи регулювання аудиту та суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

Участь у розробці рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, рекомендацій та заходів щодо усунення недоліків внутрішньої 

системи контролю якості за результатами зовнішніх перевірок. 

Сприяння розумінню членами АПУ ключових елементів контролю якості 

аудиторських послуг із відтворенням конструктивного діалогу та щільності взаємодії 

між різними ієрархічними рівнями. 

4. Запровадження в аудиторську практику взаємовідносин, які базуються на 

принципах професійної етики. 

Впровадження у вітчизняну практику ефективних механізмів комунікативної 

взаємодії, що спрямовані на стимулювання етичних аспектів у взаємовідносинах між 
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різними ієрархічними рівнями в контексті Міжнародного кодексу етики професійних 

бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності).  

Застосування вимог МФБ стосовно професійної відповідальності членів АПУ. 

Домогтися, щоб кожен член АПУ усвідомив знання та відповідальність стосовно: 

- дотримання всіх положень Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів та 

інших застосовуваних професійних стандартів, правил та вимог, незалежно від того, 

чи їх видано Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів або 

відповідальним органом на національному рівні;  

- наслідків невиконання цих кодексів, стандартів, правил та вимог. 

5. Захист професійних прав та інтересів членів АПУ. 

Участь в розробці, обговоренні та проведенні експертизи законопроектів і нормативно-

правових актів з питань аудиторської діяльності.  

Захист професійних прав та інтересів аудиторів у відносинах з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями. 

Розробка та удосконалення необхідної нормативної бази та регламентів для організації 

ефективної роботи АПУ. 

Підготовка  пропозицій з питань регулювання аудиторської діяльності в Україні та 

внесення їх до ОСНАД, органів державної влади та місцевого самоврядування, 

суб’єктів законодавчої ініціативи, інших суб’єктів владних повноважень, 

аудиторського та наукового загалу. 

Орієнтація на інтереси та потреби користувачів фінансової звітності, постійний 

моніторинг запитів, пропозицій, думок  для поліпшення послуг, які їм надаються.  

6. Розробка інформаційної політики, спрямованої на створення позитивного 

іміджу професії аудитора у суспільстві. 

Своєчасне розміщення інформації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності.  

Створення регіональних відділень АПУ в якості інформаційних та ділових 

професійних центрів аудиторів. 

Співробітництво з вищими навчальними закладами з метою популяризації професії 

аудитора серед молоді. 

Співробітництво з бізнес-асоціаціями України з метою проведення спільних заходів 

щодо ролі та необхідності аудиту для підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств та розвитку вітчизняної економіки в цілому. 

Спільне проведення круглих столів, конференцій, семінарів з іншими професійними 

організаціями бухгалтерів та аудиторів для розвитку професії. 
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Розробка заходів з поліпшення взаємовідносин аудиторів та клієнтів аудиторських 

послуг. 

Моніторинг джерел  інформації про АПУ у засобах масової інформації, мережі 

інтернет тощо. 

Постійне поліпшення актуальності та інформативності сайту АПУ, створення системи 

електронних розсилок  новин, прес-релізів, оголошень для членів АПУ. 

 

Голова з’їзду 

  

(підпис) Т.О. Каменська 
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Додаток  

до питання № 14 протоколу чергового  

з’їзду аудиторів № 1 від 18 травня 2019 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКО-МЕТОДИЧНУ РАДУ  

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

РОЗДІЛ 1. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Науково-методична рада Аудиторської палати України (далі – НМР) зі 

статусом Комісії створюється Аудиторською палатою України (далі – АПУ) для 

сприяння підвищення якості аудиторської практики та впровадження сучасних 

досягнень науки у професійну діяльність. 

1.2. НМР  оцінює стан аудиторської практики в Україні, здійснює аналіз  

наукових розробок з теорії та практики аудиту та рекомендує їх результати в практику 

аудиту, координацію, здійснює наукову експертизу рішень Ради АПУ, аналізує 

результати роботи з контролю якості аудиторських послуг членів АПУ, пропонує 

тематику для науково-методичних робіт навчальним закладам, пропонує тематику для 

безперервного професійного навчання  аудиторів. 

1.3. НМР у своїй практичній роботі керується Законом України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність», нормативними документами Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, рішеннями з’їзду аудиторів України 

та Ради АПУ, Статутом АПУ, а також цим Положенням. 

1.4. Робота у складі НМР здійснюється на безоплатній основі, крім випадків 

створення інтелектуального продукту у відповідності до Плану роботи НМР, якщо усі 

майнові права на створений продукт передані АПУ. У такому разі робота членів АПУ 

та залучених осіб у складі  робочих (проектних) груп НМР підлягає компенсації у 

розмірах, що були погоджені та передбачені кошторисом АПУ на умовах відрядної 

оплати (оплати за договором цивільно-правового характеру), та може, за рішенням 

професійних організацій аудиторів та/або бухгалтерів, зараховуватися їм у обсяг 

безперервного професійного навчання.  

1.5. Результати роботи НМР є власністю АПУ та підлягають розповсюдженню 

чи публікації лише на підставі рішення Ради АПУ. 

Всі напрацювання НМР, що пройшли обговорення на засіданнях Ради АПУ 

оприлюднюються на веб-сайті АПУ. 

РОЗДІЛ 2. 

МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ НМР 

2.1.  Основною метою діяльності НМР є сприяння підвищенню професійного 

рівня аудиторів, організація інформаційного, наукового та методичного забезпечення 

професійної діяльності членів АПУ.                                                                

2.2. Напрямами діяльності та завданням НМР є:      
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2.2.1. Збір, узагальнення, схвалення передового досвіду вітчизняної 

аудиторської практики з метою розробки рекомендацій щодо його поширення й 

імплементації іншими членами АПУ.       

2.2.2.  Реалізація цільових програм АПУ, затверджених Радою АПУ, за 

напрямами діяльності НМР, з урахуванням пропозицій, наданих  регіональними 

відділеннями АПУ.   

2.2.3. Попередній розгляд та підготовка матеріалів з питань професійного 

наукового обміну, участь в організації та проведенні професійних науково-практичних 

конференцій (у тому числі інтернет-конференцій), круглих столів, ділових ігор тощо.

    

2.2.4.  Науково-дослідницька робота за різними напрямами аудиторської 

практики, розробка та випуск методичних посібників, інформаційних бюлетенів, 

рекомендацій, та узагальнень аудиторської практики  з питань застосування 

професійних стандартів, публікація результатів в спеціалізованих виданнях, 

розміщення на веб-сайті АПУ.  

2.2.5. Обговорення чинних та проектів нових нормативних документів, що 

регламентують аудиторську діяльність, підготовка рекомендацій щодо їх 

удосконалення.   

2.2.6. Підготовка пропозицій (висновків) щодо доцільності внесення проектів 

нових нормативних документів на розгляд Ради АПУ.     

2.2.7. Підготовка консультацій членам АПУ щодо застосування професійних 

стандартів та нормативно-правових актів з аудиторської діяльності, які відносяться до 

компетенції АПУ.     

2.2.8. Виконання доручень Ради АПУ щодо розгляду та надання висновків з 

питань, що відносяться до компетенції Ради АПУ.    

2.2.9. Участь у розробці проектів локальних актів АПУ за дорученням Ради 

АПУ.    

2.2.10. Взаємодія з вищими навчальними закладами з питань підготовки 

фахівців у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Формування пропозицій щодо 

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти з урахуванням вимог до 

професійної підготовки аудиторів (теоретичних знань, що зараховуються під час 

атестації), розроблення відповідних рекомендацій та нормативних документів.   

 2.2.11. Організація перекладів та підготовка до публікації матеріалів 

Міжнародної федерації бухгалтерів, які надаються Раді АПУ за угодою між 

Міжнародною федерацією бухгалтерів  і АПУ. 

РОЗДІЛ 3. 

СТРУКТУРА НМР, ЇЇ КЕРІВНИЙ СКЛАД ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 

3.1. Кількість членів НМР залежить від кількості створених робочих груп. До 

складу НМР входять: 

- Голова НМР; 

- заступник Голови НМР; 



48 
 

- керівники та члени робочих (проектних груп) НМР; 

- секретар НМР. 

3.2. Голова НМР та заступник Голови НМР обираються Радою АПУ із числа 

членів Ради АПУ, терміном на три роки з правом переобрання на новий термін 

необмежену кількість разів.  

3.3. Головою НМР та його заступником може бути обраний член Ради АПУ, 

який відповідає таким вимогам: 

3.3.1. наявність досвіду підготовки методичних і навчальних матеріалів; 

3.3.2. наявність практичного досвіду аудиторської діяльності. 

3.4. Голова НМР: 

3.4.1. здійснює загальну координацію роботи (загальне керівництво) НМР та 

спрямовує її діяльність із метою виконання покладених на НМР завдань; 

3.4.2. організовує проведення та головує на засіданнях НМР. Представляє НМР 

у період між її засіданнями, а також у відносинах із  членами АПУ, науковими 

установами, іншими органами та відомствами; 

3.4.3. вносить на розгляд та затвердження Радою АПУ План роботи  НМР; 

3.4.4. вносить на розгляд та затвердження Ради АПУ кандидатури керівників 

робочих (проектних) груп із числа членів АПУ та залучених осіб, у відповідності до 

напрямів роботи (проектів) згідно  із Планом роботи  НМР;   

3.4.5. визначає дату, час, місце і спосіб проведення засідання НМР, його 

регламент та коло осіб, які залучаються до участі в ньому, підписує протокол засідань 

НМР; 

3.4.6. затверджує орієнтовний план засідань НМР, приймає рішення про 

винесення питань на її розгляд та затверджує порядок денний засідання НМР; 

3.4.7. ініціює, за погодження Голови АПУ, укладання Виконавчим директором 

договорів із керівниками та членами робочих (проектних груп) НМР, які передбачають 

компенсацію на виконання робіт згідно з кошторисом АПУ.   

3.5. За відсутності Голови НМР його функції виконує заступник. 

3.6. Члени робочих груп обираються рішенням Ради АПУ з числа осіб, які 

виявили бажання працювати  у НМР. Членами  робочих (проектних) груп НМР можуть 

бути: 

3.6.1. науковці, які мають дослідження та публікації з питань теорії та практики 

аудиту, практикуючі аудитори, юристи, що мають досвід роботи з питань аудиторської 

практики, судово-бухгалтерські експерти; 

3.6.2. члени АПУ, що мають високу кваліфікацію і досвід роботи за напрямками 

діяльності НМР, які виявили бажання і можливість сприяти подальшому розвитку 

аудиторської діяльності через науково-методичну роботу; 

3.6.3. інші особи за рекомендацією членів АПУ, що мають високу кваліфікацію 

і досвід роботи за напрямками діяльності НМР; 
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3.6.4. Робоча (проектна) група очолюється керівником, який, за поданням 

Голови НМР, затверджується Радою АПУ.  

3.7. Термін повноважень Голови НМР, заступника Голови НМР, керівників та 

членів робочих (проектних) груп НМР може бути достроково припинено у разі: 

3.7.1. власного бажання, невиконання або неналежного виконання своїх 

обов'язків відповідно до вимог цього Положення, прийняття відповідних рішень НМР 

або Ради АПУ.  

3.8. Функції секретаря виконує відповідальний працівник Секретаріату АПУ, 

призначений Виконавчим директором. 

3.9. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови НМР та 

заступника Голови НМР приймається Радою АПУ. Рішення про дострокове 

припинення повноважень керівників та членів робочих (проектних) груп НМР 

приймається на засіданнях НМР простою більшістю голосів від числа присутніх. 

РОЗДІЛ 4. 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НМР 

4.1.  НМР має право: 

4.1.1. ініціювати перед Радою АПУ розгляд питань, що стосуються навчально-

методичної роботи;  

4.1.2. отримувати від Секретаріату АПУ та Ради АПУ необхідні матеріали з 

питань, що безпосередньо стосуються виконання завдань НМР;  

4.1.3. отримувати погодження Ради АПУ щодо необхідності залучення до 

виконання окремих видів роботи зовнішніх фахівців та організацій, компетентних у 

відповідних питаннях; 

4.1.4. вносити пропозиції щодо публікації результатів робіт у фахових 

виданнях. 

4.2.  Члени НМР мають право: 

4.2.1. брати участь в обговоренні питань, ухваленні та виконанні рішень НМР; 

4.2.2. вносити пропозиції щодо формування порядку денного засідань НМР; 

4.2.3. висловлювати свою точку зору з питань, що розглядаються НМР; 

4.3. За погодженням з Головою НМР члени АПУ можуть брати участь в роботі 

НМР з правом дорадчого голосу. 

4.4. Член АПУ, який запропонував на розгляд НМР відповідне питання, має 

право бути присутнім на цьому засіданні з правом дорадчого голосу, а Голова НМР 

зобов'язаний повідомити зазначеній особі про час і місце проведення відповідного 

засідання НМР. 

4.5. Члени НМР повинні регулярно брати участь в засіданнях НМР. Якщо член 

НМР не може, внаслідок будь - яких причин, бути присутнім на засіданні (брати участь 

у засіданні НМР у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій), 

він повинен повідомити про це Голову НМР. Якщо член НМР відсутній (не приймає 
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участь) більше ніж на трьох засіданнях підряд, або більше ніж на 50 % від загальної 

кількості проведених в даному році засідань, то НМР більшістю голосів може 

прийняти рішення про призупинення повноважень цього члена НМР і одночасному 

винесенні на розгляд Ради АПУ питання про виключення такого члена зі складу НМР.  

4.6. Члени НМР також зобов’язані: 

4.6.1. виконувати доручення Голови НМР, його заступника, (керівника 

відповідної проектної групи) щодо підготовки засідань і рішень НМР;  

4.6.2. виконувати рішення, ухвалені на засіданні НМР;  

4.6.3. сприяти підвищенню рівня якості методичної роботи та освітньої 

діяльності АПУ; 

4.6.4. дотримуватися термінів виконання роботи, встановлених Радою АПУ та 

планами НМР; 

4.6.5. зберігати конфіденційність інформації, що стала відома у зв’язку з участю 

в роботі НМР. 

РОЗДІЛ 5.  

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НМР ТА ПОРЯДОК ЇЇ ЗАСІДАНЬ 

5.1. Засідання НМР проводяться згідно із Планом роботи, затвердженим Радою 

АПУ, не рідше одного разу на місяць. 

5.2. Засідання проводяться у відкритому форматі та вважаються правомочними, 

якщо присутні не менше двох третин від персонального складу НМР.  

5.3. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів 

присутніх членів НМР, оформлюються протоколом за підписами Голови НМР (його 

заступника) та секретаря. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови 

НМР (його заступника), головуючого на засіданні. 

5.4. За рішенням Голови НМР,  засідання НМР може проводитися без зборів 

персонального складу НМР у режимі використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема за допомогою листування електронною поштою, форуму, Skype-

конференції тощо. Рішення НМР є легітимним, якщо в режимі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій шляхом надсилання відповідного 

повідомлення на електронну адресу секретаря НМР за нього проголосувало більше 

половини членів НМР від затвердженого кількісного складу НМР.    

5.5. Щорічно (до 15 лютого) Головою НМР узагальнюються результати  роботи 

НМР за минулий рік. Результати узагальнення доповідаються на  засіданні Ради АПУ  

та оприлюднюються на веб-сайті  АПУ для ознайомлення членів АПУ.  5.6. 

Фінансування роботи НМР здійснюється за рахунок членських внесків членів АПУ(у 

тому числі – цільових внесків), згідно із кошторисом АПУ. 

РОЗДІЛ 6. 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Положення про НМР, а також зміни та/або доповнення до нього 

пропонуються  Радою АПУ та затверджуються з’їздом аудиторів України.  
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6.2.  НМР оприлюднює всі документи, пов’язані із своєю діяльністю  на 

офіційному веб-сайті АПУ.  

6.3. Інтелектуальні продукти робочих (проектних) груп НМР, у разі їх 

створення за рахунок членських внесків членів АПУ, розміщуються для їх загального 

доступу. 

 

Голова з’їзду 

  

(підпис) Т.О. Каменська 
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Додаток  

до питання № 17 протоколу чергового  

з’їзду аудиторів № 1 від 18 травня 2019 р. 

 

 
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ  

АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

за період з 21.09.2018 р. по 31.12.2018 р. 
(затверджено рішенням Ради Аудиторської палати України від 11.10.2018 р. (протокол № 2),  

зі змінами, внесеними рішенням Ради Аудиторської палати України від 20.12.2018 р. (протокол № 6/11))  

 

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ 
                                                                                                                                                   тис. грн  

                                                                                                                                                                                                             

тис. 

грн.        
Джерела надходжень План Факт 

1. Інші джерела, не заборонені законодавством: 718,9 444,4 

1.1. - відсотки банку 130,0 143,4 

1.2. - інші надходження 588,9 301,0 

 Всього доходів: 718,9 444,4 

 

КОШТОРИС ВИТРАТ 
                                                                                                                                                                                              тис. грн. 

№ 

п/п 
Статті витрат План Факт 

1. Комунально-господарські, канцелярські та інші витрати – всього, в тому числі: 437,1 410,3 

1.1. оренда офісного приміщення 160,9 160,9 

1.2. транспортні витрати 9,0 3,0 

1.3. придбання поштових, канцелярських, господарських товарів 20,0 13,7 

1.4. придбання обладнання, інвентаря, оргтехніки та інші витрати, пов’язані з утриманням 
офісного приміщення 

10,0 4,4 

1.5. організаційно-представницькі витрати 23,5 18,5 

1.6. телекомунікаційні послуги 36,5 36,4 

1.7. передплата періодичних видань 12,2 12,2 

1.8. послуги банку  15,0 11,9 

1.9. інші витрати 150,0 149,3 

2. Витрати на оплату послуг залучених фахівців 60,0 60,0 

3. Відрядження та службові роз’їзди штатних працівників АПУ, відшкодування 
транспортних витрат та витрат на проживання членів Ради АПУ, пов’язаних з участю 

у роботі Ради АПУ 
30,0 24,8 

4. Заробітна плата штатних працівників Секретаріату АПУ 865,0 864,2 

5. Заробітна плата штатних працівників Комітету з контролю якості аудиторських 
послуг 

190,0 189,1 

6. Податки та інші обов’язкові платежі – всього, в тому числі: 260,0 236,6 

6.1. нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22 %) 250,0 236,6 

6.2. податок на додану вартість 10,0 - 

 Всього витрат: 1 842,1 1 785,0 
 

 

Виконавчий директор                                 (підпис)                                           Т.В. Куреза 


