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Нам є про що поговорити одне з одним

Процес проведення перевірки передбачає широкий діалог
між інспекторами та САД на кожному її етапі:

• Планування перевірки

• Перевірка за місцезнаходженням САД

• Складання і узгодження звіту про результати перевірки

• Затвердження звіту та інформування САД

• Відстеження виконання обов’язкових рекомендацій
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Як САД дізнається про дату перевірки? 

Лист-повідомлення:

• Дата початку перевірки за місцезнаходженням 
САД

• Період, який охоплюється перевіркою

• Наступні кроки

• Перенесення перевірки
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Способи інформування САД

• особисто під підпис керівнику САД, його заступникові

• через структурний підрозділ діловодства САД із відміткою 
на другому примірнику про дату реєстрації вхідної 
кореспонденції САД та підписом працівника структурного 
підрозділу діловодства, який здійснив реєстрацію

• рекомендованим поштовим відправленням із 
повідомленням про вручення

• в електронній формі в установленому законодавством 
порядку
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Дізналися про візит інспекторів. Що підготувати?

Перелік питань, які будуть предметом перевірки 
та питання для обговорення з керівництвом САД:

• Предмет перевірки (п. 10. ст. 40 Закону №2258)

• Орієнтовний перелік питань для обговорення з 
керівництвом та особою (особами) відповідальною 
за систему контролю якості

• Загальні організаційні питання

• Забезпечення доступу до інформації САД, яка 
стосується предмету перевірки

• Інформаційна анкета разом з додатком
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Що представляє собою інформаційна анкета

Інформаційна анкета:

• Загальні відомості про САД

• Список документів з контролю якості

• Опис кожного елементу системи контролю якості САД

• Опис програми моніторингу внутрішнього контролю якості та 
її результати

• Опис ключових аспектів методології та документування 
аудиту

• Детальні відомості щодо виконаних завдань з обов'язкового 
аудиту фінансової звітності у додатку 

• Складається САД і направляється електронною поштою 
протягом 15 днів з моменту отримання

• Разом з іншою інформацією є основою для складання 
інспекторами плану та програми перевірки
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Інформаційна анкета: особливості складання

• Стисло викладаються положення внутрішніх документів 
САД, якими встановлені політики і процедури з контролю 
якості

• Посилання на пункти конкретного документу

• Потребує надання САД зразків певних документів, які 
надсилаються разом з інформаційною анкетою

• Не дозволяється видалення будь-яких питань

• Використання у додатку клітинок з встановленим списком 

• Відповідальність за повноту і достовірність наданої 
інформації
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Перший день перевірки за місцезнаходженням САД

• Направлення на перевірку

• Декларації про відсутність конфлікту інтересів

• Примірник програми перевірки, який зазначає список 
завдань для перевірки з контролю якості, проте…

• Оригінал інформаційної анкети та додатку до неї

• Обговорення з керівництвом організаційних питань 
перевірки

• Обговорення питань, зазначених у надісланому САД 
«Переліку питань» 

• Отримання від САД документів і інформації для перевірки
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Протягом перевірки за місцезнаходженням САД

• Ознайомлення з офісом

• Інтерв'ювання партнерів і інших працівників

• Запити на надання інформації чи пояснень

• Попереднє обговорення недоліків за результатами перевірки 
завдань з партнером та керівництвом (в разі встановлення 
недоліків)
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Останній день перевірки за місцезнаходженням САД

• Попереднє обговорення з керівництвом та особою 
(особами), відповідальною за систему контролю якості, 
значущих результатів перевірки та подальших кроків
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Як САД отримає проект звіту про результати 
перевірки? 

Проект звіту про результати перевірки:

• Узагальнені відомості про перевірку

• Значущі недоліки (за наявності) та обов'язкові 
до виконання рекомендації

• Не включає узагальнюючого висновку про 
відповідність МСА та Закону
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Отримали проект звіту. Що робити далі?

• Обґрунтовані коментарі та пояснення

• План дій з запровадження зазначених у проекті 
звіту рекомендацій (якщо вони наведені) та 
узгодження його з інспектором (керівником групи 
інспекторів)

• Домовленості про обговорення і складання 
протоколу узгодження звіту
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Незгодні з протоколом узгодження?

• Оскарження попередніх результатів перевірки 
до ОСНАД / РАПУ

• Подальше завершення звіту про результати 
перевірки припиняється до вирішення скарги по 
суті

13

5

робочих 

днів

Скільки?

Як?



Завершення звіту та його затвердження

• Завершення звіту інспектором (керівником групи 
інспекторів):

• Внесення узгоджених з САД змін

• Складання узагальнюючого висновку про 
відповідність МСА та Закону

• Підписання та подання звіту на затвердження

• Затвердження звіту та рішення про результати 
перевірки (30 днів)

• Надсилання звіту САД

• Опублікування рішення на веб-сайті ОСНАД /АПУ
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Відстеження обов'язкових до виконання рекомендацій

• Обмежені 12 місяцями з дати завершення перевірки

• Повідомлення про виконання рекомендацій – зобов'язання 
САД

• Детальний перелік вжитих заходів з підтверджуючими 
супровідними матеріалами

• Проект висновку про результати відстеження та 
обґрунтовані коментарі САД до нього

• Підписання висновку та направлення САД
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Дякуємо за увагу!

Інспекція із забезпечення якості

ОСНАД


