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Щодо надання роз’яснення 

 

Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю з огляду на численні звернення суб’єктів аудиторської 

діяльності щодо внесення інформації до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності (далі – Реєстр) повідомляє. 

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

(далі – Закон) визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження 

аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її 

провадженні. 

Особливості проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що 

становлять суспільний інтерес, визначено статтями 23-39 Закону. 

Відповідно до частини четвертої розділу Х Закону чинне Свідоцтво про 

проходження перевірки системи контролю якості, видане Аудиторською 

палатою України до дати введення в дію Закону, є підставою для внесення 

відповідної інформації до Реєстру. Визначення строку проходження перевірки 

контролю системи якості відповідно до вимог Закону здійснюється з 

урахуванням результатів проходження перевірок, що проводилися 

Аудиторською палатою України до дня набрання чинності цим Законом.  

Строк чинності Свідоцтв про проходження перевірки системи контролю 

якості, виданих Аудиторською палатою України до дати введення в дію Закону, 

визначено Положенням про зовнішні перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг, затвердженим рішенням Аудиторської палати України     

від 30.10.2014 № 302/9 (зі змінами), відповідно до якого, зокрема, встановлено 

строк чинності Свідоцтв про відповідність системи контролю якості, отриманих 

суб’єктами аудиторської діяльності за результатами перевірок, які проведені        

у 2013 році – до 31.12.2018 року; у 2014 році – до 31.12.2019 року (пункт 9.2 

Положення). 

Згідно зі статтею 20 Закону суб’єкти аудиторської діяльності можуть 

надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру. Відомості до 

Реєстру вносяться Аудиторською палатою України. 

З огляду на зазначене, підставою для відображення у Реєстрі інформації 

про дату і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг є чинне Свідоцтво про проходження перевірки системи 
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контролю якості, видане Аудиторською палатою України до дати введення в дію 

Закону.  

У разі втрати чинності Свідоцтва та не прийняття рішення про 

проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг 

Аудиторською палатою України, створеною відповідно до вимог Закону, або 

Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю відсутні підстави для відображення відповідної інформації в Реєстрі. 
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