
Додаток № 4 до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 30.01.2020  № 29/1 

(в редакції рішення Ради Аудиторської палати  

України від 16.04.2020 № 36/1) 

 

         Проєкт рішення до питання № 8  

                                                           проєкту порядку денного чергового  

                                                                з’їзду аудиторів України від __.__.____                    

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
(проєкт) 

__.__.____                                                                                          №  

Київ 
 

Про внесення змін до 

Статуту Аудиторської палати України  

та викладення його в новій редакції 

 

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 Статуту Аудиторської палати України, 

затвердженого рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 (далі 

– Статут), а саме: 

1) пункт 7.1 розділу 7 Статуту викласти у такій редакції:  

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

голосів за наявності більш як половини її членів, крім випадків, передбачених 

Законом та цим Статутом.  

Порядок проведення засідань Ради АПУ визначається Положенням про 

Раду АПУ, яке затверджується з’їздом аудиторів України.». 

 

2) пункт 7.3 розділу 7 Статуту викласти у такій редакції: 



  

 

«7.3. Голова АПУ головує на засіданнях Ради АПУ. У разі відсутності 

Голови АПУ засідання Ради АПУ проводить головуючий, обраний з числа 

членів Ради АПУ». 

 

3)  пункт 8.2 розділу 8 Статуту викласти в такій редакції: 

«8.2. Голова АПУ виконує представницькі функції від імені АПУ, а також 

здійснює наступні повноваження: 

8.2.1. Приймає рішення про перенесення дати та/або часу, та/або місця 

чергового засідання Ради АПУ;  про проведення засідання Ради АПУ в режимі 

відеоконференції.  

8.2.2. У разі нагальної потреби приймає рішення про скликання 

позачергового засідання Ради АПУ. 

8.2.3. Визначає проект порядку денного чергового засідання Ради АПУ. 

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

8.2.5. Може брати участь у засіданні Ради нагляду. 

8.2.6. Виконує інші повноваження, передбачені Законом». 

 

4) Статут доповнити розділом 12 такого змісту: 

«12. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

12.1. АПУ у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на 

здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому чинним 

законодавством та цим Статутом. 

12.2. Міжнародна діяльність АПУ здійснюється шляхом участі у 

міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, 

що не суперечать чинному законодавству, нормам і принципам міжнародного 

права. 

АПУ має право підтримувати прямі міжнародні контакти з професійними 

організаціями інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у 

міжнародних заходах з питань діяльності АПУ, що не суперечать міжнародним 

зобов’язанням України. 

12.3. При здійсненні міжнародної діяльності АПУ користується повним 

обсягом прав і обов’язків юридичної особи». 

  

5) Статут доповнити розділом 13 такого змісту: 

«13. САМОПРЕДСТАВНИЦТВО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

13.1. АПУ бере участь у адміністративних, цивільних та господарських  

справах через Виконавчого директора або інших осіб, уповноважених ним діяти 

від імені АПУ відповідно до законодавства, Статуту АПУ, трудового договору 

(контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника. 

13.2. Повноваження представників АПУ підтверджується довіреностями від 

імені АПУ, що видаються за підписом (електронним цифровим підписом) 

Виконавчого директора.».  

 

6) Пункт 12.1 розділу 12 Статуту доповнити абзацом такого змісту: 

«Зміни до Статуту АПУ оформляються шляхом викладення в новій редакції 

та затверджуються у тому ж порядку, що й сам Статут АПУ». 



  

 

 

7) Розділи 12 та 13 Статуту вважати відповідно розділами 14 та 15. 

 

2. Відповідно до пункту восьмого частини четвертої статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань», Статут Аудиторської палати України викласти в 

новій редакції. 

 

3. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати 

України. 

 

 

Голова з’їзду  
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