
 

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ  

СЕКРЕТАРІАТУ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ  

ЗА 2019 РІК 
 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» ведення поточних справ у Аудиторській палаті України 

(АПУ) здійснює Секретаріат. Порядок діяльності Секретаріату АПУ визначається 

положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України. 

Згідно із Положенням про Секретаріат Аудиторської палати України, 

затвердженим рішенням Установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 

року, основними завданнями Секретаріату АПУ є: 

- створення належних умов для роботи АПУ, Ради АПУ, її  комісій, структурних 

підрозділів, інших дорадчих органів АПУ та членів Ради АПУ під час виконання ними 

своїх повноважень; 

- організаційне забезпечення ведення 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності; 

- забезпечення єдиної системи діловодства 

в АПУ та належної роботи з документами, облік 

і контроль за їх проходженням та виконанням; 

- підготовка проекту кошторису з 

забезпечення діяльності АПУ та подання його 

на затвердження у порядку, передбаченому 

Законом та Статутом АПУ; 

 

- ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, планової, 

облікової та фінансово-економічної роботи, забезпечення обчислення та своєчасної 

сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та додержання податкового 

законодавства відповідно до затвердженого кошторису; 

- фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення 

діяльності АПУ, а також ефективне використання і збереження майна, коштів та 

інших матеріальних цінностей АПУ відповідно до затвердженого кошторису; 

- інформування громадськості про діяльність АПУ та забезпечення безперебійної 

роботи сайту АПУ; 

- виконання рішень  Ради  АПУ. 
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Середньооблікова кількість штатних працівників Секретаріату АПУ  у 2019 році 

складала 14 осіб. 

Секретаріатом Аудиторської палати України у 2019 році були створені належні 

умови та здійснено інформаційне та матеріально-технічне забезпечення для 

проведення з’їзду аудиторів України, який відбувся 18 травня 2019 року, зокрема:   

- інформування членів АПУ про проведення чергового з’їзду (через інформаційні 

ресурси Аудиторської палати України, а також шляхом розсилки особистих 

запрошень 2725 аудиторам); 

- проведена реєстрація 315 заяв аудиторів про делегування свого голосу на з’їзд 

аудиторів та внесена відповідна інформація до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

- організована та проведена реєстрація 533 аудиторів, які особисто взяли участь 

у з’їзді аудиторів України; 

- здійснені організаційні заходи, пов’язані із підготовкою та проведенням з’їзду 

(укладені договори щодо оренди приміщення, охорони, кетерингу, медичного 

супроводу, а також послуг щодо підрахунку голосів); 

- забезпечено відео- та фото- фіксація з’їзду та оперативне розміщення 

відповідних матеріалів у Facebook та на YouTube каналі АПУ; 

- забезпечено ведення протоколу з'їзду, оформлення та оприлюднення рішень, 

витягу із протоколу тощо. 
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 Упродовж 2019 року створені належні умови для роботи Ради Аудиторської 

палати України та здійснено організаційну підготовку та матеріально-технічне 

забезпечення засідань Ради Аудиторської палати України, зокрема: 

1) організовано та забезпечено проведення 21 засідання Ради Аудиторської палати 

України та оформлено 21 протокол цих засідань, у тому числі – 4 шляхом 

письмового опитування; 

2) опрацьовано та направлено на розгляд членам Ради Аудиторської палати 

України 2362 документи, в тому числі матеріали, підготовлені Секретаріатом 

Аудиторської палати України, а саме: 

- 162 проєктів рішень; 

- 113 юридичних висновків; 

- 91 інформаційна довідка; 

- 80 проєктів відповідей на листи, які віднесені до компетенції Ради АПУ; 

- 119 проєктів та пропозицій від Секретаріату та інші матеріали до засідань; 

3) забезпечено роздрук всіх необхідних матеріалів для членів Ради Аудиторської 

палати України на засідання;    

4) виконано 143 доручення, наданих Секретаріату Аудиторської палати України 

Радою Аудиторської палати України; 

5) підготовлено та оприлюднено 17 прес-релізів щодо запланованих засідань Ради 

Аудиторської палати України; 

6) підготовлено та оприлюднено 17 прес-оглядів по проведеним засіданням Ради 

Аудиторської палати України; 

7) оформлено та оприлюднено 57 рішень Ради Аудиторської палати України. 

 

 

Також, впродовж року було 

забезпечено аудіо- , відео – фіксація та 

ведення протоколів засідань Ради 

Аудиторської палати України відповідно 

до пункту 7.1 Положення про Раду 

Аудиторської палати України, 

затвердженого рішенням установчого 

з'їзду аудиторів України 14 липня 2018 

року (зі змінами). 

 

 

 

 



 Секретаріатом Аудиторської палати України упродовж 2019 року 

забезпечувалось дотримання вимог Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, збереження даних та підтримання Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності в робочому стані, а також оприлюднення даних 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності на офіційному сайті 

Аудиторської палати України в мережі Інтернет. 

 Забезпечено прийом документів від аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності щодо включення (виключення, внесення змін) до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності та їх перевірка на відповідність встановленим 

вимогам та своєчасне внесенні інформації до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, зокрема, було опрацьовано: 

 

- 4 заяви аудиторів про включення відомостей до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

- 34 заяви суб’єктів аудиторської діяльності про включення відомостей до 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

- 622 заяви аудиторів про внесення змін до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

- 736 заяв суб’єктів аудиторської діяльності про внесення змін до Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 

- 9 заяв аудиторів про виключення з 

Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності;  

- 27 заяв суб’єктів аудиторської 

діяльності про виключення з Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

 

 Водночас, виконувались роботи щодо 

розміщення та оновлення на сайті 

Аудиторської палати України 

відомостей про аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності кожні 3 дні та було забезпечено 

цілодобовий вільний доступу до актуальних відомостей, що містяться в Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

 

 



 Секретаріатом Аудиторської палати України у 2019 році було забезпечено 

прийом та опрацювання звітів суб’єктів аудиторської діяльності про надані ними 

послуги у 2018 році (форма № 1-аудит), зокрема проведені роботи:  

 - по прийняттю, реєстрації та перевірці даних у звітах за 2018 рік (форма 1-аудит 

(річна) та Інформаційна довідка) у форматі Excel по 899 суб’єктам аудиторської 

діяльності; 

 - по виправленню помилок у звітності за 2018 рік, допущених суб’єктами 

аудиторської діяльності (350 замін). 

 Водночас,  підготовлено Інформаційний лист про порядок подання  звітності за 

2018 рік, роз’яснення щодо окремих питань, які виникають у суб’єктів аудиторської 

діяльності при заповненні Звіту аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги за 

2018 рік (форма №1-аудит (річна)) та Інформаційної довідки. 

 За результатами аналізу звітів суб’єктів аудиторської діяльності про надані 

упродовж 2018 року послуги Секретаріатом АПУ підготовлена  Інформація про стан 

аудиторської діяльності в Україні у 2018 році, яка була подана до Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю та розміщена на сайті АПУ. 

 

У звітний 2019 рік Секретаріатом АПУ 

здійснювалось правове забезпечення роботи 

Аудиторської палати України, Ради АПУ, 

Комітету по контролю якості аудиторських послуг 

та інших робочих органів, утворених Радою АПУ, 

зокрема, було підготовлено: 

- правові висновки до проектів рішень Ради 

АПУ, до проектів нормативних актів та ін. (113 висновків); 

- проєкти рішень Ради Аудиторської палати України та з’їзду аудиторів України 

(65 проєктів); 

- проекти нормативних документів та локальних актів Аудиторської палати 

України та здійснено їх аналізи (14 проектів); 

- накази (205 наказів з основної діяльності, з кадрових питань, про відрядження, 

щодо відшкодування, з адміністративно-господарських питань тощо); 

- договори (63 господарських, цивільно-правового характеру, про співпрацю 

тощо); 

- прийнято участь у 20 судових засіданнях, стороною яких виступала 

Аудиторська палата України та підготовлено 23 процесуальні документи у 

процесі судового представництва інтересів.  

  

 



 Протягом звітного року забезпечено ведення в Аудиторській палаті України 

єдиної системи діловодства, обліку, контролю проходження документів, збереження, 

обробки та виконання документів. 

 Так, упродовж 2019 року до Аудиторської палати України надійшло 1306 листів 

та вихідні листи Аудиторської палати України склали 1319 листів. 
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Вхідні листи (1306 листів)

розглянуті Секретаріатом 
АПУ (в межах повноважень) 
- 876

запити на публічну 
інформацію - 4

розглянуті на засіданні 
Ради АПУ - 114 (в тому числі 
листи, які до відома)

передано до Комітету з 
контролю якості 
аудиторських послуг - 244

вхідні внутрішні листи від 
Комітету з контролю якості 
аудиторських послуг - 68

858, 65%

94, 7%

76, 6%

222, 17%

69, 5%

Вихідні листи (1319 листів)

підготовлені Секретаріатом 
АПУ (в межах повноважень) 
- 858

видано інформаційних 
довідок (відділом реєстрації 
та звітності) - 94

за результатами розгляду 
Ради АПУ -76

листи від Комітету з 
контролю якості 
аудиторських послуг - 222

вихідні внутрішні листи від 
Секретаріату АПУ до 
Комітету з контролю якості 
аудиторських послуг - 69



 Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» Секретаріатом Аудиторської палати України упродовж 2019 року 

забезпечувалось ведення бухгалтерського обліку та опрацювання документів, 

зокрема, було опрацьовано понад 6000 платежів, що надійшли до АПУ та проведено 

близько 1000 платіжних доручень від 

Аудиторської палати України. 

  Також забезпечувалось 

своєчасне подання фінансової 

звітності, своєчасна виплата 

заробітної плати та сплата податків і 

зборів (обов’язкових платежів). 

  Здійснювався постійний 

контроль щодо ефективного та 

економного використання коштів, відповідно до затвердженого Кошторису 

Аудиторської палати України на 2019 рік, а також із збереження майна та інших 

матеріальних цінностей Аудиторської палати України, зокрема, Секретаріатом 

Аудиторської палати України у 2019 році було проведено дві повні інвентаризації 

активів та зобов’язань Аудиторської палати України. 

У 2019 році Секретаріатом Аудиторської палати України забезпечено 

виконання Кошторису Аудиторської палати України на 2019 рік та щоквартальне 

звітування про стан виконання Кошторису за 2019 рік на Раді Аудиторської палати 

України.  

За рішенням Ради Аудиторської палати України від 21 лютого 2019 року № 8/1 

Секретаріатом Аудиторської палати України було забезпечено проведення аудиту 

фінансової звітності Аудиторської палати України за 2018 рік та перевірки 

виконання Кошторису Аудиторської палати України за період з 21 вересня 2018 року 

по 31 грудня 2018 року.  

Звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати України за період з 21 

вересня 2018 року по 31 грудня 2018 року було схвалено  рішенням чергового  з’їзду 

аудиторів України від 18 травня 2019 року (протокол  № 1).  

До 1 листопада 2019 року Секретаріатом АПУ підготовлений проєкт Кошторису 

Аудиторської палати України на 2020 рік, який передано на розгляд Ради 

Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю  Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

 Секретаріатом Аудиторської палати України упродовж 2019 року здійснювався 

облік сплати членських внесків окремо по кожному члену Аудиторської палати 

України та було забезпечено, зокрема: 

 -   внесення   платежів  в  підсистему «Членські внески»  Реєстру членів АПУ (3417); 

 -  проводилась робота з  членами АПУ з метою дотримання ними вимог Положення 

про членські внески до Аудиторської палати України, затвердженого рішенням 

чергового  з’їзду аудиторів України від 18 травня 2019 року № 1/9. 

 Секретаріатом Аудиторської палати України до відома Ради АПУ доводилась 

інформація про стан сплати членських внесків та щомісяця на сайті Аудиторської 

палати України оприлюднювалась (оновлювалась) інформація про суму 

заборгованості із зазначенням переліку боржників. 



   

 Упродовж 2019 року Секретаріатом Аудиторської палати України були створені 

умови, а також забезпечено інформаційний супровід, реєстрацію учасників, відео-

фіксацію і опублікування матеріалів по заходах, у яких приймали участь представники 

Аудиторської палати України, зокрема: 

- зустріч-дискусія «Особливості формування думки та складання  звіту щодо 

фінансової звітності: вимоги до формату та структури звіту аудитора в умовах дії 

Законом  України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 

-  зустріч-дискусія «Дії аудитора під час оцінки безперервності діяльності як 

основи бухгалтерського обліку»; 

- конференція «Роль та відповідальність аудиторів, що проводять обов’язковий 

аудит регуляторної МСФЗ звітності ССІ в Україні та стан реформи аудиторської 

діяльності в Україні»; 

- відеоконференція, за підтримки Світового банку, зустріч Аудиторської палати 

Німеччини із Аудиторською палатою України;  

- круглий стіл «Нові вимоги до аудиторського 

звіту»; 

- круглий стіл «Звіт керівництва та його аудит»; 

- захід «День бухгалтера та аудитора»; 

- міжнародна конференція «Актуальні питання 

розвитку аудиту: сучасний підхід до контролю якості»; 

- зустріч-дискусія «Практичні питання ідентифікації завдань, які приймає 

аудитор»; 

- зустріч-дискусія «Створення аудиторського комітету та його взаємодія з 

незалежними аудиторами»; 

- зустріч-дискусія «Типові помилки складання фінансової звітності за МСФЗ 

(частина 2)»; 

- зустріч-дискусія «Проблемні питання МСА в контексті вимог до аудиту 

фінансової звітності»; 

- зустріч-дискусія «Нові концептуальні підходи до атестації та підвищення 

кваліфікації аудиторів»; 

- зустріч-дискусія «Обговорення актуальних питань ціноутворення в аудиті, 

тенденцій тендерних майданчиків та їх процедур, вимог до аудиторських компаній по 

обов’язковому аудиту, критерії відбору»; 

- зустріч-дискусія «Особливості прийняття та виконання завдання з надання 

впевненості в умовах дії ЗУ №2258»; 

- зустріч-дискусія «Проблемні питання застосування МСФО 16 «Оренда»; 

- зустріч-дискусія «Вимоги до аудиту фінансовї звітності за МСА 2016-2017 р. 

Частина 2». 

 

https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/08.10.2019_%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%9A_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%86.%D0%9C..pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/08.10.2019_%D0%97%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%90%D0%9A_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%86.%D0%9C..pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98_%D0%94%D0%9E_%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%A3_%D0%A4I%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9EI_%D0%97%D0%92I%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2I.pptx
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%93%D0%98_%D0%94%D0%9E_%D0%90%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%A2%D0%A3_%D0%A4I%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%9EI_%D0%97%D0%92I%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2I.pptx


 

Секретаріатом Аудиторської палати України упродовж 2019 року було 

забезпечено регулярне наповнення, оптимізація та доповнення, а також переклад на 

англійську мову сайту Аудиторської палати України. 

 У звітному 2019 році Секретаріатом Аудиторської палати України були 

направлені листи щодо співпраці до професійних органів самоврядування аудиторів 

Словаччині, Румунії, Польщі та Сербії, а також були проведені попередні переговори 

із різними бізнес асоціаціями та фаховими виданнями щодо співробітництва. 

 

  
 

 Водночас, Секретаріатом Аудиторської палати України підтримувались в 

актуальному стані сторінка Аудиторської палати України у Facebook та YouTube 

канал Аудиторської палати України. 

 

 

 Секретаріатом Аудиторської палати України у 2019 році проведені роботи по 

створенню Google-групи майже із 900 аудиторів та Viber-групи, яка наразі нараховує 

близько 1200 аудиторів. 
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