
Додаток № 2 до рішення Ради Аудиторської палати України  

від 27.01.2022  № 79/1 

Проєкт Регламенту 

проведення з’їзду аудиторів України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок проведення з’їзду аудиторів України (далі – з’їзду) 

визначається Порядком скликання та проведення з’їзду аудиторів України, 

затвердженим рішенням Установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 

2018 року (із змінами) та цим Регламентом. 

1.2. Право голосу на з’їзді мають лише делегати, які зареєструвались для 

участі у з’їзді та отримали мандати для голосування. 

1.3. Засідання з’їзду є відкритим. Відкриття з’їзду здійснює Голова 

Аудиторської палати України.  

1.4. З’їзд проводиться у такому порядку: 

1.4.1. обирається Голова з’їзду, секретар з’їзду, лічильна комісія та 

редакційна комісія; 

1.4.2. затверджується порядок денний; 

1.4.3. затверджується регламент з’їзду; 

1.4.4. розглядаються питання порядку денного з’їзду; 

1.4.5. вирішуються інші питання, що відносяться до компетенції з’їзду. 

 

2. Порядок обрання робочих органів з’їзду 

2.1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів з’їзду 

пропонуються з числа делегатів з’їзду.  

2.2. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів з’їзду, має 

право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без 

обговорення та голосування. 

2.3. Голова з’їзду, секретар з’їзду, обираються з числа делегатів з’їзду 

відкритим голосуванням, індивідуально, простою більшістю голосів. 

2.4. Обраними членами лічильної комісії вважаються особи, які набрали 

більшість голосів присутніх на з’їзді. Лічильна комісія обирається для 

організації і проведення процедури голосування у кількості не менше 20 осіб. 

2.5. Редакційна комісія обирається з’їздом для підготовки проектів рішень 

з’їзду з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій делегатів 

з’їзду щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення 

з’їзду. 

 

3. Порядок розгляду питань на з’їзді 

3.1. Проєкт порядку денного, попередньо схвалений рішенням 

Аудиторської палати України, затверджується рішенням з’їзду. У разі, якщо до 

проєкту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований 

проєкт спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за 

основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції. 

3.2. Встановлюється наступний ліміт часу:  

- для виступів – до 5 хвилин,  

- для інформації – до 3 хвилин,  



 

- для запитань – до 2 хвилин.  

3.3. Пропозиції про надання слова можуть подаватися у письмовому вигляді 

на ім’я Голови з’їзду. 

3.4. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на 

голосування у порядку надходження.  

3.5. Рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів від загальної 

кількості присутніх на з’їзді аудиторів, крім випадків, передбачених Законом. 

Голосування на з’їзді може бути відкритим або таємним. 

3.6. Відкрите голосування на з’їзді здійснюється мандатами, які видаються 

делегатам з’їзду аудиторів під час проведення реєстрації, таємне - відміткою у 

бюлетені для таємного голосування. 


