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Положення 

про Координаційну раду державних регуляторів 

 

1. Координаційна рада державних регуляторів (далі – Координаційна рада) 

є дорадчим органом при Органі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

(далі – ОСНАД) з питань вдосконалення суспільного нагляду за аудиторською 

діяльності. Координаційна рада діє на громадських засадах.  

2. Координаційна рада утворюється з представників Національного банку 

України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. Склад Координаційної ради за пропозицією 

зазначених державних органів затверджується виконавчим директором Інспекції 

із забезпечення якості ОСНАД.  

3. Координаційна рада проводить роботу з урахуванням пропозицій 

ОСНАД та членів Координаційної ради. 

Засідання Координаційної ради проводяться в міру потреби, але не рідше 

ніж один раз на квартал. 

4. Головними завданнями Координаційної ради є: 

вивчення, узагальнення, розповсюдження кращого досвіду суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю; 

оптимізація політик і процедур нагляду за аудиторською діяльністю; 

обґрунтування пропозицій з підвищення рівня якості аудиторських послуг, 

які надаються підприємствам, що становлять суспільний інтерес; 

надання пропозицій з удосконалення організації роботи аудиторських 

комітетів підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

обговорення результатів моніторингу змін на ринку аудиторських послуг 

та надання пропозицій з підготовки відповідного звіту ОСНАД. 

5. Координаційну раду очолює голова – Виконавчий директор Інспекції із 

забезпечення якості ОСНАД.  

6. Члени Координаційної ради: 

зобов’язані брати активну участь у підготовці і обговоренні питань, що 

розглядаються на засіданнях Координаційної ради; 

мають право вносити пропозиції щодо конкретних рекомендацій 

Координаційної ради з питань, що розглядаються;  

забезпечуються не пізніше ніж за п`ять днів до дати засідання попередніми 

матеріалами з питань, що передбачаються до розгляду на засіданні 

Координаційної ради. 

7. Голова Координаційної ради веде засідання Координаційної ради, 

підписує документи від його імені.  
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На засідання Координаційної ради можуть запрошуватися з правом участі 

в обговоренні питань особи, які не є членами Координаційної ради та які не 

беруть участі у голосуванні під час прийняття рішення.                     

8. Голова Координаційної ради інформує членів Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю ОСНАД про обговорені питання та прийняті рішення 

під час засідань.  

9. Хід ведення засідання фіксується в протоколі, який підписується 

головуючим на засіданні Координаційної ради. 

10. Організаційне забезпечення роботи Координаційної ради (друкування, 

розмноження, протоколювання, розсилання матеріалів, забезпечення 

приміщення для засідань) здійснює Інспекція із забезпечення якості ОСНАД. 

_____________________________ 

 


