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З метою підтримки суб’єктів аудиторської діяльності та мінімізації 
впливу негативних чинників на стабільність ринку аудиту в Україні 

в умовах поширення на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

Радою Аудиторської палати України було прийнято рішення, яким 
передбачено зменшення розміру внеску, який сплачується 

суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської 
палати України у 2020 році з 0,8% до 0,2% від суми винагороди (без 

урахування податку на додану вартість) за договором надання 
аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що не 

становлять суспільний інтерес та було схвалене інформаційне 
повідомлення, яким зокрема, повідомлялось про відтермінування 

сплати членських внесків на 2020 рік. 
 

Упродовж 2020 року   
забезпечувалось економне та раціональне 

використання коштів Аудиторської палати України  



ПЛАН 

ФАКТ 

НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТКИ 

12 055 200,00 

7 607 026,52 

НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТКИ 

9 496 945,00 9 496 945,00 12 055 200,00 

5 623 900,78 8 407 674,17 4 977 566,02 

Кошторис Аудиторської палати України на 2020 рік ЗАТВЕРДЖЕНО:  

в частині фінансування делегованих повноважень - рішенням Ради нагляду за аудиторською 

діяльністю від 31.01.2020 (протокол № 1/17) зі змінами, внесеними Радою нагляду за аудиторською 

діяльністю від 02.10.2020 (протокол № 9/25)  та від 27.11.2020  (протокол № 10/26); 

в частині фінансування власних повноважень - рішенням Ради Аудиторської палати України від 

26.02.2020 № 31/1 зі змінами, внесеними Радою Аудиторської палати України від 06.11.20 № 48/1 

* суми надходжень та витрат (видатків) відповідно до Кошторису Аудиторської 
палати України на 2020 рік вказані без урахування залишків коштів на початок та 
кінець 2020 року 

Разом 

НАДХОДЖЕННЯ ВИДАТКИ 

21 552 145,00 21 552 145,00 

16 014 700,69 10 601 466,80 

(грн.) 



ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ  

до Аудиторської палати України упродовж 2020 року  

всього: 16 014,7 тис.грн. (в т.ч. делеговані – 7 607,0 тис.грн.) 

6 407,3 тис.грн.;  

40% 

1 199,7 тис.грн.;  

8% 

7 385,4 тис.грн.;  

46% 

10,5 тис.грн.;  

0,06% 

952,0 тис.грн.;  

6% 

59,8 тис.грн.;  

0,4% 

Фіксований внесок в розмірі 0,3 мінімальної 

заробітної плати встановленої законом на 

01.01.2020 з кожного аудиторського звіту 

(6407,3 тис.грн.) 

Внесок в розмірі 0,2 % від суми винагороди 

(без урахування податку на додану вартість) 

за договором надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту підприємств, що не 

становлять суспільний інтерес (1199,7 

тис.грн.) 

Членські внески та інші платежі членів АПУ 

(7385,4 тис.грн.) 

Кошти або майно, які надходять безоплатно 

або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних пожертвувань та 

внесків (10,5 тис.грн.) 

Пасивні доходи (% за розміщені кошти на 

депозитах) (952,0 тис.грн.) 

Інші джерела, не заборонені законодавством 

(59,8 тис.грн.) 



Співвідношення видатків (витрат) Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік   

стаття 1- Витрати, пов’язані із організацією, підготовкою та проведенням чергового з’їзду аудиторів України,  

                     конференцій та інших заходів за участі АПУ 

стаття 2- Витрати на створення інформаційно-аналітичної системи «IAC Реєстр» 

стаття 3- Витрати на методичне забезпечення аудиторської діяльності 

стаття 4- Витрати на забезпечення роботи науково-методичної ради АПУ 

стаття 5- Винагорода Голови АПУ за виконання повноважень (за рішенням з’їзду аудиторів) 

стаття 6- Відшкодування членам Ради АПУ витрат часу для виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ) 

стаття 7- Відшкодування членам Ради АПУ транспортних витрат та витрат на проживання, пов’язаних з участю у роботі Ради та  

                     виконанням її завдань  

стаття 8- Витрати на відрядження та службові роз’їзди штатних працівників Секретаріату АПУ 

стаття 9- Витрати на проведення перевірок Комітету з контролю якості аудиторських послуг 

стаття 10- Витрати на оплату праці штатних працівників Секретаріату АПУ 

стаття 11- Винагорода залучених фахівців 

стаття 12- Витрати на участь у семінарах та інших заходах штатних працівників Секретаріату АПУ 

стаття 13- Комунально-господарські, канцелярські та інші витрати 

стаття 14- Резервний фонд 
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Співвідношення запланованих до фактичних видатків (витрат)  

Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік   

в частині фінансування делегованих повноважень 

стаття 2- Витрати на створення інформаційно-аналітичної системи «IAC Реєстр» 

стаття 9- Витрати на проведення перевірок Комітету з контролю якості аудиторських послуг 

стаття 10- Витрати на оплату праці штатних працівників Секретаріату АПУ 

стаття 11- Винагорода залучених фахівців 

стаття 13- Комунально-господарські, канцелярські та інші витрати 

стаття 14- Резервний фонд 
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8,3 
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ПЛАН 

ФАКТ 

(тис.грн.) 



Співвідношення запланованих до фактичних видатків (витрат)  

Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік   

в частині фінансування власних повноважень 

стаття 1- Витрати, пов’язані із організацією, підготовкою та проведенням чергового з’їзду аудиторів України,  

                     конференцій та інших заходів за участі АПУ 

стаття 3- Витрати на методичне забезпечення аудиторської діяльності 

стаття 4- Витрати на забезпечення роботи науково-методичної ради АПУ 

стаття 5- Винагорода Голови АПУ за виконання повноважень (за рішенням з’їзду аудиторів) 

стаття 6- Відшкодування членам Ради АПУ витрат часу для виконання доручень (крім участі у засіданнях Ради АПУ) 

стаття 7- Відшкодування членам Ради АПУ транспортних витрат та витрат на проживання, пов’язаних з участю у роботі Ради та  

                     виконанням її завдань  

стаття 8- Витрати на відрядження та службові роз’їзди штатних працівників Секретаріату АПУ 

стаття 10- Витрати на оплату праці штатних працівників Секретаріату АПУ 

стаття 11- Винагорода залучених фахівців 

стаття 13- Комунально-господарські, канцелярські та інші витрати 

стаття 14- Резервний фонд 

 

0,0
250,0
500,0
750,0

1 000,0
1 250,0
1 500,0
1 750,0
2 000,0
2 250,0
2 500,0
2 750,0
3 000,0
3 250,0
3 500,0

стаття  1 стаття  3 стаття  4 стаття  5 стаття  6 стаття  7 стаття  8 стаття 10 стаття 11 стаття 13 стаття 14 
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ПЛАН 

ФАКТ 

(тис.грн.) 



ВИТРАТИ (ВИДАТКИ)  

по Кошторису Аудиторської палати України за 2020 рік 

всього: 10 601,5 тис.грн. (в т.ч. делеговані – 5 623,9 тис.грн.) 

стаття 1  

93,7 тис.грн. 

1% 

стаття 3 

6,1 тис.грн. 

0,05% 

стаття 5 

705,0 тис.грн. 

7% 
стаття 6 

80,3 тис.грн. 

1% 

 стаття 7 

45,3 тис.грн. 

0,4% 

стаття 8  

2,2 тис.грн. 

0,02% 

стаття 9 

2 742,7 тис.грн. 

26% 

стаття 10 

5 265,9 тис.грн. 

 50% 

стаття 11 

124,8 тис.грн. 

1% 

стаття 13 

1 535,5 тис.грн. 

14% 

стаття 1- Витрати, пов’язані із організацією, 

підготовкою та проведенням чергового з’їзду 

аудиторів України, конференцій та інших заходів 

за участі АПУ 
стаття 3- Витрати на методичне забезпечення 

аудиторської діяльності 

стаття 5- Винагорода Голови АПУ за виконання 

повноважень (за рішенням з’їзду аудиторів) 

стаття 6- Відшкодування членам Ради АПУ 

витрат часу для виконання доручень (крім участі 

у засіданнях Ради АПУ) 

стаття 7- Відшкодування членам Ради АПУ 

транспортних витрат та витрат на проживання, 

пов’язаних з участю у роботі Ради та  виконанням 

її завдань  
стаття 8- Витрати на відрядження та службові 

роз’їзди штатних працівників Секретаріату АПУ 

стаття 9- Витрати на проведення перевірок 

Комітету з контролю якості аудиторських послуг 

стаття 10- Витрати на оплату праці штатних 

працівників Секретаріату АПУ 

стаття 11- Винагорода залучених фахівців 

стаття 13- Комунально-господарські, канцелярські 

та інші витрати 



Деталізований аналіз по витратам (видаткам) Кошторису за 2020 рік 
по статті 13 - Комунально-господарські, канцелярські та інші витрати  

(всього: 1 535,5 тис.грн., в т.ч. делегованих – 574,4 тис.грн.) 

стаття 13.1 

508,2 тис.грн. 

33% 

стаття 13.2 

436,7 тис.грн. 

28% 

стаття 13.3 

 92,6 тис.грн. 

6% 

стаття 13.4 

66,8 тис.грн. 

4% 

стаття 13.5 

5,5 тис.грн. 

0,4% 

стаття 13.6 

28,5 тис.грн. 

2% 

стаття 13.7 

7,5 тис.грн. 

1% 

стаття 13.8  

29,4 тис.грн. 

2% 

стаття 13.9  

360,5 тис.грн. 

24% 

стаття 13.1- орендна плата за користування 

офісним приміщенням заходів за участі АПУ 

стаття 13.2- придбання офісної техніки, 

програмних продуктів (антивірусні програми та 

інші офісні програми), обладнання та інші витрати, 

пов’язані з утриманням офісного приміщення 

стаття 13.3- придбання поштових, канцелярських, 

господарських товарів, інвентаря 

стаття 13.4 - організаційно-представницькі витрати 

(придбання продуктів харчування, питної води, 

квіткової продукції, інше) 

стаття 13.5 - витрати на транспортні послуги 

стаття 13.6 - витрати на телекомунікаційні послуги 

стаття 13.7 - витрати на передплату періодичних 

видань 

стаття 13.8 - витрати на розрахунково-касове 
обслуговування (послуги банків) 

стаття 13.9 - Інші витрати 



стаття 13.2 - придбання офісної техніки, програмних продуктів (антивірусні програми та інші 

офісні програми), обладнання та інші витрати, пов’язані з утриманням офісного приміщення  

всього: 436,7 тис.грн. (в т.ч. делегованих – 113,0 тис.грн.) 

117,6 тис.грн.;  

27% 

144,3 тис.грн.;  

33% 

 146,8 тис.грн.; 

34% 

8,4 тис.грн;  

2% 

 13,7 тис.грн.;  

3% 

 4,4 тис.грн.;  

1% 

1,5 тис.грн.;  

0% 

антивірусні програми, ліцензії, 

програмна продукція Office, тощо 

програмна продукція (АСКОД)-

електронний документообіг 

сервер, ноутбук та інша дрібна 

оргтехніка  

картриджи 

офісні крісла 

засобидля забезпечення 

протиепідемічних заходів 

інше 



стаття 13.9 – Інші витрати  

всього: 360,5 тис.грн. (в т.ч. делегованих – 133,8 тис.грн.) 

93,0 тис.грн.;  

26% 

100,0 тис.грн.;  

28% 
23,6 тис.грн.;  

7% 

43,7 тис.грн.;  

12% 

 56,0 тис.грн.;  

15% 

23,3 тис.грн.;  

6% 

10,3 тис.грн.;  

3% 6,2 тис.грн.;  

2% 

 0,8 тис.грн.;  

0% 

3,2 тис.грн.;  

1% 

0,4 тис.грн.;  

0% 

послуги проведення аудиту 

фінансової звітності Аудиторської 

палати України за 2019 рік 
на створення Електронного 

кабінету 

обслуговування оргтехнікита 

утилізації 

обслуговування сайту АПУ, 

доповнення та модернізація 

робочих програмних продуктів 
послуги з надання правничої 

допомоги 

електронний рахунок АПУ 

протиепідемічні мед.послуги 

послуги з тиражування матеріалів 

АПУ 

електронні ключі 

послуги з перекладу 

інше 



Із повним звітом про виконання Кошторису Аудиторської палати 

України за 2020 рік  можна  ознайомитися на офіційному 

вебсайті Аудиторської палати України у розділі «Кошторис 

АПУ» за таким посиланням: https://www.apu.com.ua/koshti/. 

Секретаріат Аудиторської палати України 

https://www.apu.com.ua/koshti/
https://www.apu.com.ua/koshti/
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