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Бухгалтер 
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      відділ 

Відділ організаційного 

забезпечення роботи 

АПУ 

Відділ реєстрації  

та звітності 





• 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 кошторис 

• інформування громадськості про діяльність АПУ та забезпечення безперебійної 
роботи сайту АПУ 

• виконання рішень Ради  АПУ 



Опрацьовано та направлено на розгляд Ради Аудиторської 
палати України 1463 документи, у тому числі матеріали, 

підготовлені Секретаріатом АПУ, а саме: 

333  

проєктів 
рішень 

166 

юридичних 
висновків 

34 

інформаційних 
довідок 

49 

проєктів 
відповідей на 

листи, які 
віднесені до 

компетенції Ради 
АПУ 

30 

проєктів та 
пропозицій від  
Секретаріату 
АПУ та інші 
матеріали до 

засідань 



було виконано 189 доручень, наданих 
Секретаріату Аудиторської палати України 
Радою Аудиторської палати України  

було підготовлено та оприлюднено 15 прес-
оглядів із стислою інформацією по проведеним 
засіданням Ради Аудиторської палати України 

 

було оформлено та оприлюднено 98 рішень 
Ради Аудиторської палати України 

було підготовлено та розміщено 23 витяги із 
протоколів, які містять результативну частину та  
результати голосування по питаннях порядку 
денного засідань Ради Аудиторської палати 
України 



забезпечено проведення засідань Науково-методичної ради 

АПУ та обговорення питань в режимі on-line за допомогою 

Zoom платформи 

підготовлено 5 проєктів рішень на засідання Ради 

Аудиторської палати України з питань, що стосуються 

діяльності Науково-методичної ради АПУ 

забезпечено юридичний супровід з питань діяльності 

Науково-методичної ради АПУ 

за результатами засідань Науково-методичної ради АПУ у 

2020 році було оформлено 4 протоколи та витяги з них 



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 щомісяця у Реєстрі членів Аудиторської палати України, а 

також було забезпечено цілодобовий вільний доступу до актуальних відомостей, що містяться в 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

Також, відповідно до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (із 

змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 172 від 23.04.2020) був створений 

архів Реєстру на кожну дату внесення змін, який є публічним та доступним на вебсторінці 

Аудиторської палати України. 

Упродовж 2020 року було 

прийнято, опрацьовано, 

перевірено на відповідність 

встановленим вимогам та 

своєчасно внесено інформацію 

до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності  
767 

заяв аудиторів 

про внесення 

змін до 

Реєстру 

829 
заяв суб’єктів 

аудиторської 

діяльності про 

внесення змін 

до Реєстру 

30 
заяв суб’єктів 

аудиторської 

діяльності про 

включення 

відомостей до 

Реєстру 

7 
аудиторів 

виключені з  

Реєстру 

37 
суб’єктів 

аудиторської 

діяльності 

виключені з  

Реєстру 



Всього прийнято звітів за 2019 рік (форма 1-
аудит (річна) по 886 суб’єктам аудиторської 

діяльності 

проведені роботи та консультування по виправленню 
помилок у звітності за 2019 рік, допущених 

суб’єктами аудиторської діяльності (475) 

прийнято 50 уточнюючих звітів від суб’єктів 
аудиторської діяльності 

За результатами аналізу звітів суб’єктів аудиторської діяльності про надані 

упродовж 2019 року послуги Секретаріатом Аудиторської палати України 

підготовлена  Інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2019 році, 

яка була подана до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та 

розміщена на офіційному сайті Аудиторської палати України. 



внесено 2764 платежі у базу Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності (по САД та аудиторах) 

щомісячно розміщалась та оновлювалась на сайті АПУ інформація щодо 
сплати членських внесків членами АПУ 

видано 131 інформаційна довідка суб’єктам аудиторської діяльності та 
аудиторам 

надано 29 відповідей на запити Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською 
діяльністю» із інформацією щодо суб’єктів аудиторської діяльності 

надано 56 відповідей на запити Комітету з контролю якості аудиторських послуг щодо суб’єктів 
аудиторської діяльності, які включені до Плану-графіку проведення перевірок з контролю якості на 
2020 рік 

надано 18 відповідей на запити Комітету з контролю якості аудиторських послуг щодо надання інформації 

про суб’єктів аудиторської діяльності, у зв’язку з недотриманням ними вимог Закону 



Правове 

забезпечення 
У 2020 році 

Секретаріатом АПУ  
здійснювалось 

правове забезпечення 
роботи Аудиторської 
палати України, Ради 

АПУ, Науково-
методичної ради 
АПУ, Комітету з 
контролю якості 

аудиторських послуг 
тощо 

Зокрема, було підготовлено: 

166 правових висновків до проєктів рішень Ради АПУ, до 
проєктів нормативних актів та ін. 

80 проєктів рішень Ради Аудиторської палати України та до 
запланованого з’їзду аудиторів України 

10 проєктів нормативних документів та локальних актів 
Аудиторської палати України 

221 наказ: із основної діяльності, з кадрових питань, про 
відрядження, щодо відшкодування, з адміністративно-
господарських питань тощо 

77 договорів (господарських, цивільно-правового характеру, про 
співпрацю тощо) 

прийнято участь у 5 судових засіданнях та підготовлено 10 
процесуальних документів у процесі судового представництва 
інтересів Аудиторської палати України 

опрацювано 12 проєктів нормативних актів органів державної 
влади, що стосуються аудиторської діяльності 



Упродовж звітного року Секретаріатом Аудиторської палати 
України забезпечено ведення єдиної системи діловодства, 

обліку,  збереження, обробки та виконання документів. 

703; 61% 

3; 0% 
92; 8% 

282; 24% 

79; 7% 

Вхідні листи (1159 листів) 

розглянуті Секретаріатом АПУ (в межах повноважень) - 

703 
запити на публічну інформацію - 3 

розглянуті на засіданні Ради АПУ - 92 

передано до Комітету з контролю якості аудиторських 

послуг - 282 
вхідні внутрішні листи від Комітету з контролю якості 

аудиторських послуг - 79 

699; 50% 

72; 5% 
131; 10% 

410; 30% 

74; 5% 

Вихідні листи (1386 листів) 

підготовлені Секретаріатом (в межах повноважень) - 699 

підготовлені за результатом розгляду Ради АПУ - 72 

видано інформаційних довідок (відділом реєстрації та 

звітності) - 131 

листи від Комітету з контролю якості аудиторських послуг - 

410 

вихідні внутрішні листи від Секретаріату АПУ до Комітету 

з контролю якості аудиторських послуг - 74 



Зустріч-дискусія 
«Порядок 
складання 

звітності САД, 
за формою 
1Аудит» 

(04.02.2020) 

Круглі столи 

зустрічі з 

аудиторами 

м.Одеси, м.Львова 

та м.Харкова: 

«Великі питання 

малих та середніх 

аудиторських фірм» 

(11,17,18.02.2020) 

Семінар  «Перша 
фінансова 

звітність за МСФЗ. 
Особливості 

аудиту» 
(25.02.2020) 

Вебінар «Перші 
результати 

контролю якості 
аудиторських 

послуг» 
(31.03.2020) 

Веб-дискусія 
«Типові помилки 

при складанні 
фінансової 
звітності за 

МСФЗ» 
(07.04.2020) 

Вебінар 
«Аудиторський 

звіт за МСА 
2016-2017» 
(14.04.2020) 

Веб-дискусія по 
питанням 

особливості 
розкриття 

інформації  в 
фінансової звітності 

за 2019 рік 
(23.04.2020) 

Вебінар 
«Додатковий 

звіт 
аудиторському 

комітету» 
(28.04.2020) 

Вебінар 
«Суттєвість 

в аудиті» 
(19.05.2020) 

Вебінар «МССП 
4400. 

Практичне 
застосування» 

(02.06.2020) 

Веб-дискусія 
«Нова 

Концептуальна 
основа 

фінансової 
звітності» 

(11.06.2020) 

Доповідь 
«Конститутивно-

ключові підходи до 
побудови системи 
контролю якості 

аудиторських 
послуг» (16.06.2020) 

Веб-дискусія 
«Зустріч по 
питанням 

фінансового 
моніторингу» 

спільно з 
YouControl 
(10.07.2020) 

Онлайн зустріч  

«IFRS Forum -2020 «Через 
прозорість до сталого 
розвитку. Нові реалії 

професії» спільно з ФПБАУ  
(14-16.07.2020) 

Веб-дискусія 
«Національні  
особливості 

дисконтування» 
(22.07.2020) 

Веб-дискусія 
«Вибіркові методи в 
аудиті» (25.09.2020) 

Веб-дискусія 
«10 

актуальних 
питань 
МСФЗ» 

(02.10.2020) 

Веб-конференція 
«Професійна 
етика в дії» 
спільно з 
ФПБАУ 

(21.10.2020) 

Веб-дискусія 
«Консолідація 

фінансової 
звітності» 

(12.11.2020) 

Міжнародна 
конференція 

«Актуальні питання 
розвитку аудиту: 

майбутнє професії» 
спільно з ОСНАД 

(24.11.2020) 

Веб-дискусія  

«Нові правила 
атестації аудиторів 
та безперервного 

професійного 
навчання 

аудиторів» 
(14.12.2020) 



забезпечено 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 2020 рік, а також щодо збереження майна 

та інших матеріальних цінностей Аудиторської палати України 

забезпечено проведення аудиту фінансової звітності Аудиторської палати 

України за 2019 рік та перевірки виконання Кошторису Аудиторської 

палати України за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, за 

результатами чого отримані позитивні висновки 

щоквартально надавався звіт про виконання Кошторису Аудиторської палати 

України на 2020 рік та підготовлено 5 пропозицій до проєкту Кошторису 

Аудиторської палати України на 2021 рік   

у 2020 році було проведено вибіркову інвентаризацію активів та зобов’язань 

при проведені аудиту фінансової звітності АПУ, 3 інвентаризації каси та 

повну (річну) інвентаризацію активів та зобов’язань 

забезпечено своєчасне оформлення та опрацювання документів щодо 

введення в експлуатацію, модернізації, списання необоротних активів 



опрацьовано 177 листів від суб’єктів аудиторської діяльності щодо сплати 

членських внесків та 102 запити щодо сплати внесків з обов’язкового аудиту 

опрацьовано 140 звернень щодо перерахунку сплачених внесків від 

суми винагороди за договором надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту підприємств, що не становлять суспільний 

інтерес (з 0,8% на 0,2%) про що створено 140 бухгалтерських довідок  

здійснено 1539 операцій по нарахуванню фіксованого внеску в розмірі 0,3 

мінімальної заробітної плати з кожного аудиторського звіту та внесків в 

розмірі 0,2%  від винагороди за договорами надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту підприємств, що не становлять суспільний інтерес 

здійснювався облік сплати членських внесків окремо по кожному члену 

Аудиторської палати України та було опрацьовано і внесено 2764 платежів в  

підсистему «Членські внески»  Реєстру членів АПУ 

опрацьовано понад  6500 платежів, що надійшли до АПУ та проведено 

близько 1500 платіжних доручень від Аудиторської палати України 

оформлено 199 та опрацьовано наданих 118 актів звірок платежів  

надано 360 довідок про надходження членських внесків для внесення 

інформаціії до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 



створені належні умови для роботи Аудиторської палати України та її органів в 
умовах карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів, спричинених 
поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19  

з метою забезпечення доступу аудиторів України до сучасних джерел 
інформації були проведені певні дії та роботи для отримання дозволу та 
розміщення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України 
інформаційних матеріалів Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) - 
рекомендацій для аудиторів під час пандемії коронавірусу COVID-19 

забезпечено регулярне наповнення, оптимізація та доповнення сайту 
Аудиторської палати України 

підтримувались в актуальному стані сторінка Аудиторської палати 
України у Facebook та YouTube канал Аудиторської палати України 

розпочаті роботи щодо впровадження в Аудиторській палаті України  
електронного документообігу; щодо створення «Електронного кабінету» для 
аудиторів та САД; щодо впровадження можливості здійснення сплати членських 
внесків за допомогою електронної платіжної системи, використовуючи сайт 
АПУ   

Секретаріатом Аудиторської палати України упродовж 2020 року  

та інші  роботи для належного виконання всіх статутних завдань 



З повагою 

Секретаріат Аудиторської палати України 


