
Додаток № 8 до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 21.01.2021  № 52/1 
(зі змінами, внесеними рішенням РАПУ від 27.04.2021 № 56/1) 

                                              

                                                          Проєкт рішення до питання № 13  

                                                               проєкту порядку денного чергового  

з’їзду аудиторів України від 17.07.2021   

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
(проєкт) 

17.07.2021                                                                                          №  

м. Київ 
 

Про визначення розміру членських внесків на 2021 рік 

членів Аудиторської палати України – аудиторів 
  

Керуючись статтею 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 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. Визначити на 2021 рік для членів Аудиторської палати України – 

аудиторів членський внесок у сумі 1000 грн. (одна тисяча гривень). 

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

 

      Голова з’їзду   
 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
З’ЇЗД АУДИТОРІВ УКРАЇНИ 

 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
(проєкт) 

17.07.2021                                                                                          №  

м. Київ 

 

Про визначення розміру членських внесків на 2021 рік 

членів Аудиторської палати України – аудиторських фірм 
  

Керуючись статтею 48 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» 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. Визначити на 2021 рік для членів Аудиторської палати України – 

аудиторських фірм членський внесок у сумі 4000 грн. (чотири тисячі гривень). 

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

       

Голова з’їзду  
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