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від 30.01.2020  № 29/1 

 

Проєкт рішення до питання № 8 

проєкту порядку денного чергового 

з’їзду аудиторів України від 

12.06.2020                  
 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
(проєкт) 

12.06.2020                                                                                        №  

Київ 

Про внесення змін до 

Положення про Раду Аудиторської палати України 

 

Керуючись статтею 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258 – VIII та Статутом Аудиторської 

палати України, затвердженим  рішенням чергового з’їзду аудиторів України 

від 18.05.2019, відповідно до Порядку скликання та проведення з’їзду аудиторів 

України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 

14.07.2018 (зі змінами та доповненнями), з’їзд аудиторів України  

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Раду Аудиторської 

палати України, затвердженого рішенням установчого з’їзду аудиторів України 

14 липня 2018 року (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення), а саме: 

1) пункт 7.9. розділу 7 Положення викласти у такій редакції: 

«7.9. Члени Ради АПУ беруть участь у засіданнях Ради АПУ  

безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку (відео-конференція, Skype-

конференція тощо) та голосують на них особисто. У випадку якщо член Ради 

АПУ, який з поважних причин не може особисто бути присутнім на засіданні 

Ради АПУ, він може прийняти участь у засіданні Ради АПУ за допомогою 

засобів зв’язку (відео-конференція, Skype-конференція тощо)». 

 

2) у пункті 7.20 розділу 7 Положення словосполучення «які були присутні 

в приміщенні (в якому відбувалося засідання Ради АПУ) безпосередньо під час 

голосування з такого окремого питання порядку денного» замінити на 

словосполучення «які брали участь у засіданні Ради АПУ»; 

 



 

 

 

 

3) пункт 7.21 викласти у такій редакції: 

«7.21. Засідання Ради АПУ може проводитися без зборів персонального 

складу у режимі використання інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема, шляхом письмового опитування за допомогою листування 

електронною поштою». 

 

4) пункт 8.3 розділу 8 Положення викласти у такій редакції: 

«8.3. Протокол засідання Ради АПУ має бути складений з урахуванням 

вимог пункту 8.2. цього Положення, повністю оформлений уповноваженим 

представником Секретаріату АПУ та підписаний Головою АПУ (або 

головуючим на засіданні, на якому були прийняті рішення),  не пізніше семи 

календарних днів з дати відповідного засідання Ради АПУ». 

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

Голова з’їзду   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порівняльна таблиця змін до 

Положення про Раду Аудиторської палати України 

№ 

п/п 

діюча редакція зміни 

 7.9. Члени Ради АПУ беруть участь у 

засіданнях Ради АПУ та голосують на них 

особисто. 

7.9. Члени Ради АПУ беруть участь у 

засіданнях Ради АПУ  безпосередньо або 

за допомогою засобів зв’язку (відео-

конференція, Skype-конференція тощо) та 

голосують на них особисто. У випадку 

якщо член Ради АПУ, який з поважних 

причин не може особисто бути присутнім 

на засіданні Ради АПУ, він може 

прийняти участь у засіданні Ради АПУ за 

допомогою засобів зв’язку (відео-

конференція, Skype-конференція тощо) 

 7.20. Голова АПУ(або головуючий) на 

засіданнях Ради АПУ під час 

встановлення результатів голосування з 

кожного окремого питання порядку 

денного, внесеного на засідання Ради 

АПУ, зобов’язаний брати до уваги 

результати волевиявлення виключно тих 

членів Ради АПУ, які були присутні в 

приміщенні (в якому відбувалося 

засідання Ради АПУ) безпосередньо під 

час голосування з такого окремого 

питання порядку денного. Голосування 

членів Ради АПУ через представників (за 

довіреностями, дорученнями та будь-

якими іншими документами) не 

допускається та не береться головуючим 

до уваги при встановленні результатів 

голосування з питань порядку денного. 

7.20. Голова АПУ(або головуючий) на 

засіданнях Ради АПУ під час 

встановлення результатів голосування з 

кожного окремого питання порядку 

денного, внесеного на засідання Ради 

АПУ, зобов’язаний брати до уваги 

результати волевиявлення виключно тих 

членів Ради АПУ, які брали участь у 

засіданні Ради АПУ. Голосування членів 

Ради АПУ через представників (за 

довіреностями, дорученнями та будь-

якими іншими документами) не 

допускається та не береться головуючим 

до уваги при встановленні результатів 

голосування з питань порядку денного. 

 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. 

7.21.Засідання Ради АПУ може 

проводитися без зборів персонального 

складу у режимі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема, шляхом письмового 

опитування за допомогою листування 

електронною поштою. 

 8.3. Протокол засідання Ради АПУ має 

бути складений з урахуванням вимог 

пункту 6.2. цього Положення, повністю 

оформлений уповноваженим 

представником Секретаріату АПУ та 

підписаний Головою АПУ,  не пізніше 

семи календарних днів з дати 

відповідного засідання Ради АПУ. 

8.3. Протокол засідання Ради АПУ має 

бути складений з урахуванням вимог 

пункту 8.2. цього Положення, повністю 

оформлений уповноваженим 

представником Секретаріату АПУ та 

підписаний Головою АПУ (або 

головуючим на засіданні, на якому 

були прийняті рішення),  не пізніше 

семи календарних днів з дати 

відповідного засідання Ради АПУ 
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