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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ  

орган аудиторського самоврядування 

 

ПРОТОКОЛ 

(ВИТЯГ) 
 

01.12.2021          № 75 

 

позачергового засідання Ради Аудиторської палати України 

 

Дата проведення засідання – 01 грудня 2021 року. 

Спосіб проведення – в режимі використання інформаційно-комунікаційних 

технологій шляхом письмового опитування. 

 

Члени Ради Аудиторської палати України, які приймали участь у 

письмовому опитуванні: Барановська О. М., Бондар В.П., Іщенко Н. І., 

Каменська Т. О., Нефьодова Д.Ю., Редько К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., 

Церетелі Л.Г., Шульман М.К. 

 

Члени Ради Аудиторської палати України, які не приймали участь у 

письмовому опитуванні: Дзюба Л.А. 

 
Голова Аудиторської палати України – Каменська Т.О. 

Секретар – Добровольська Т.А. 

<…> 

1. Про погодження та направлення до Комітету з питань фінансів, 

податкової та митної політики пропозицій від Аудиторської палати 

України щодо внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII за 

результатами розгляду положень законопроєктів «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення правових засад 

провадження аудиторської діяльності в Україні» (номер, дата 

реєстрації: 6245 від 01.11.2021) та про внесення змін до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо 

удосконалення деяких положень (номер, дата реєстрації: 6245-1 від 

12.11.2021). 

<…> 
 

Голосували (відомість про голосування додається): 

«ЗА» – 10 членів Ради Аудиторської палати України (Барановська 

О. М., Бондар В.П., Іщенко Н. І., Каменська Т. О., Нефьодова Д.Ю., Редько 

К.О., Романюк М.В., Сушко Д.С., Церетелі Л.Г., Шульман М.К.); 

«ПРОТИ» - 0 голосів; 

 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів. 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

1.  Погодити пропозицій від Аудиторської палати України щодо 

внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII за результатами 

розгляду положень законопроєктів «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської 

діяльності в Україні» (номер, дата реєстрації: 6245 від 01.11.2021) та про 

внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» щодо удосконалення деяких положень (номер, дата 

реєстрації: 6245-1 від 12.11.2021); 
2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України направити 

пропозиції від Аудиторської палати України до Комітету з питань фінансів, 

податкової та митної політики. 

 

 

Голова АПУ  (підпис)       Тетяна КАМЕНСЬКА 


