
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Радою нагляду за аудиторською діяльністю  

Протокол від 27 травня 2019 року № 5/11 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Раду нагляду за аудиторською діяльністю 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок діяльності Ради нагляду за 

аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду) відповідно до Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон) та 

Статуту Державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю» (далі – ДУ «ОСНАД»). 

1.2. Рада нагляду є органом управління ДУ «ОСНАД». 

 

2. Повноваження Ради нагляду 

 

2.1. До повноважень та функцій Ради нагляду належать: 

1) затвердження публічного звіту діяльності ДУ «ОСНАД»; 

2) схвалення Статуту ДУ «ОСНАД» та проектів нормативно-правових 

актів з регулювання аудиторської діяльності;  

3) нагляд за діяльністю Аудиторської палати України (далі – АПУ) в 

частині виконання нею делегованих повноважень; 

4) прийняття рішень про призначення перевірки виконання АПУ 

делегованих повноважень; 

5) затвердження та надання АПУ рекомендацій щодо усунення виявлених 

порушень у діяльності АПУ при виконанні нею делегованих повноважень; 

6) перегляд рішень АПУ, прийнятих нею в межах виконання делегованих 

повноважень, внесення до них змін та у разі обґрунтування недоцільності їх 

скасування; 

7) нагляд за діяльністю Інспекції із забезпечення якості (далі – Інспекція), 

затвердження Положення про Інспекцію із забезпечення якості, структури і 

штатного розпису Інспекції; 

8) проведення конкурсу та за його результатами призначення 

Виконавчого директора Інспекції; звільнення Виконавчого директора Інспекції 

з підстав, передбачених Законом; погодження призначення та звільнення 

заступників Виконавчого директора;  

9) прийняття рішення про порушення дисциплінарної справи щодо 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; здійснення дисциплінарного 

провадження стосовно суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес; 
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10) прийняття рішень про застосування стягнень до аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності; 

11) прийняття рішень про накладення адміністративних стягнень у разі 

порушення законодавства в частині ненадання інформації до ДУ «ОСНАД» у 

випадках, передбачених Законом, та неоприлюднення фінансової звітності або 

консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом; 

12) участь членів Ради нагляду у роботі органів АПУ в межах нагляду за 

виконанням делегованих повноважень; 

13) отримання інформації від Інспекції, АПУ з питань, віднесених до 

компетенції Ради нагляду; 

14) затвердження графіка перевірок з контролю якості, що плануються до 

проведення Інспекцією разом з АПУ; 

15) залучення експертів; 

16) передача матеріалів до правоохоронних органів; 

17) схвалення кошторису ДУ «ОСНАД» та звіту про його виконання; 

18) затвердження кошторису АПУ в частині фінансування виконання нею 

делегованих повноважень; 

19) перегляд рішень комісії з атестації та їх скасування у разі 

обґрунтування їх недоцільності; 

20) затвердження переліку професійних організацій, сертифікат (диплом) 

яких свідчить про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової 

звітності осіб, які залучаються суб’єктами аудиторської діяльності  до 

виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. 

2.2. Рада нагляду здійснює інші повноваження відповідно до Закону та 

Статуту ДУ «ОСНАД». 

 

3. Члени Ради нагляду 

 

3.1. Рада нагляду, до складу якої входить 7 членів, формується на таких 

засадах: по одному представнику від центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського 

обліку та аудиту, Національного банку України, Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та три особи з числа 

непрактикуючих осіб, обраних відповідно до процедури, передбаченої Законом. 

3.2. Склад Ради нагляду затверджується центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, за поданням відповідних органів та за 

результатами конкурсу. 

3.3. Членами Ради нагляду можуть бути лише непрактикуючі особи, які 

мають знання та/або досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, 

права. 

Члени Ради нагляду призначаються строком на 5 років. Одна особа не 

може бути призначена до складу Ради нагляду більше двох строків поспіль. 



3 
 

Не можуть бути обраними до складу Ради нагляду особи, які два і більше 

строків були членами АПУ, створеної відповідно до Закону України «Про 

аудиторську діяльність». 

Суб’єкт, який делегував свого представника до Ради нагляду, має право 

відкликати його достроково. 

3.4. Члени Ради нагляду виконують свої обов’язки на громадських 

засадах. 

За рішенням Ради нагляду особам з числа непрактикуючих осіб за 

рахунок ДУ «ОСНАД» можуть бути оплачені витрати часу для виконання 

завдань, визначених Радою нагляду (крім участі у засіданнях Ради нагляду), 

відшкодовані транспортні витрати та витрати на проживання, пов’язані з 

участю у роботі Ради нагляду та виконанням її завдань. 

3.5. Члени Ради нагляду повинні дотримуватися режиму 

конфіденційності щодо інформації, яка їм може стати відомою у процесі 

виконання обов’язків, передбачених Статутом ДУ «ОСНАД» та Законом. За 

розголошення конфіденційної інформації голова та члени Ради нагляду несуть 

відповідальність, передбачену законодавством, та за рішенням Ради нагляду 

підлягають виключенню зі складу Ради нагляду. 

3.6. На членів Ради нагляду поширюється законодавство у сфері 

запобігання і протидії корупції. 

3.7. Члени Ради нагляду зобов’язані: 

1) додержуватися Конституції України; Закону; інших законів України, а 

також нормативно-правових актів, виданих відповідно до законодавства 

України; положень Статуту ДУ «ОСНАД»; рішень Ради нагляду та вимог цього 

Положення; 

2) бути присутніми на засіданнях Ради нагляду та брати активну участь у 

роботі Ради нагляду; 

3) бути об’єктивними та неупередженими при вирішенні професійних 

питань та конфліктів. 

Члени Ради нагляду можуть мати інші обов’язки на підставі відповідних 

рішень Ради нагляду. 

3.8. Голова Ради нагляду обирається з числа членів Ради нагляду простою 

більшістю голосів терміном на шість місяців. При цьому має бути забезпечена 

черговість головування всіх членів Ради нагляду. Повторне обрання члена Ради 

нагляду можливе після забезпечення головування всіма іншими членами Ради 

нагляду. Повноваження голови Ради нагляду визначаються цим Положенням. 

 

4. Порядок скликання та організації засідань Ради нагляду 

 

4.1. Організаційною формою роботи Ради нагляду є засідання. Засідання 

Ради нагляду проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці. 

4.2. Рішення про проведення засідання Ради нагляду приймається 

Головою Ради нагляду. 

Повідомлення про проведення засідання Ради нагляду разом із 

матеріалами розсилаються не пізніше 5 робочих днів. 
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4.3. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють або суттєво 

ускладнюють можливість взяти участь у засіданні Ради нагляду понад половини 

членів Ради нагляду від загальної її кількості, Головою Ради нагляду може бути 

прийняте рішення про перенесення дати та/або часу та/або місця засідання Ради 

нагляду. 

4.4. Про рішення Голови Ради нагляду щодо перенесення дати та/або часу 

та/або місця засідання Ради нагляду Інспекція зобов’язана письмово/в 

електронному вигляді поінформувати всіх членів Ради нагляду не пізніше двох 

календарних днів до дати засідання Ради нагляду із зазначенням причин такого 

перенесення.  

4.5. У засіданнях Ради нагляду беруть участь Голова Ради нагляду, члени 

Ради нагляду та інші особи, які можуть бути запрошені (без права голосу) для 

розгляду окремих питань порядку денного засідання, а також уповноважений 

представник від Інспекції (без права голосу) для ведення протоколу. 

Участь у засіданнях Ради нагляду як спостерігачі з правом дорадчого 

голосу можуть брати Голова АПУ та Виконавчий директор Інспекції. 

4.6. Засідання Ради нагляду є правомочним, якщо на ньому особисто або 

за рішенням Голови Ради нагляду дистанційно присутні члени Ради нагляду в 

кількості більше як половина загальної кількості членів Ради нагляду, а саме не 

менше 4 осіб (наявність кворуму). 

4.7. Головує на засіданнях Ради нагляду Голова Ради нагляду. 

У разі відсутності Голови Ради нагляду засідання Ради нагляду проводить 

головуючий, обраний з числа членів Ради нагляду. 

4.8. Рішення приймаються Радою нагляду шляхом відкритого 

голосування та оформлюються протоколом, в якому зазначаються результати 

голосування з урахуванням результатів обговорення. 

4.9. Члени Ради нагляду голосують на засіданнях Ради нагляду особисто. 

Кожен член Ради нагляду має під час голосування один голос. 

4.10. У разі можливого виникнення у члена Ради нагляду конфлікту 

інтересів під час розгляду окремих питань, він зобов’язаний повідомити про це 

членам Ради нагляду під час засідання та утриматися від голосування з 

відповідного питання. 

4.11. Проект порядку денного засідання Ради нагляду визначається в 

робочому порядку Головою Ради нагляду виходячи із прийнятих рішень Ради 

нагляду, пропозицій членів Ради нагляду, Виконавчого директора Інспекції 

тощо. 

4.12. У разі виникнення обставин, за яких виважене та обґрунтоване 

рішення Ради нагляду з питання, включеного до порядку денного засідання 

Ради нагляду, не може бути прийняте на даному засіданні, питання знімається 

з розгляду на такому засіданні Ради нагляду на основі відповідного рішення, 

прийнятого на засіданні Ради нагляду. Розгляд такого питання за відповідним 

окремим рішенням Ради нагляду може бути перенесений на одне із наступних 

засідань Ради нагляду або може бути внесений на окреме засідання Ради 

нагляду. 
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4.13. Обставинами, які зумовлюють можливість зняття з розгляду 

окремого питання, включеного до порядку денного засідання Ради нагляду, є: 

1) відсутність доповідача на момент початку розгляду відповідного 

питання порядку денного на засіданні Ради нагляду; 

2) недостатність наявних у членів Ради нагляду матеріалів або часу для 

опрацювання таких матеріалів більшістю членами Ради нагляду для прийняття 

виваженого та змістовного рішення; 

3) необхідність залучення експертів для опрацювання наявних матеріалів; 

4) необхідність залучення до участі в розгляді питання третіх осіб; 

5) інші обставини, що перешкоджають повному, всебічному та 

об’єктивному розгляду питання і суттєво ускладнюють прийняття виваженого 

та змістовного рішення Ради нагляду. 

4.14. Оперативна комунікація між членами Ради нагляду здійснюється в 

електронному вигляді. 

4.15. Порядок денний засідання Ради нагляду затверджується Радою 

нагляду під час засідання. 

За рішенням Ради нагляду до порядку денного засідання Ради нагляду 

можуть бути додані додаткові питання та долучені нові матеріали. 

 

5. Порядок ведення протоколу засідання Ради нагляду 

 

5.1. Хід засідання Ради нагляду фіксується аудіо записом та в протоколі, 

у якому в обов’язковому порядку зазначаються: 

1) дата, час і місце проведення засідання; 

2) склад присутніх (особисто та дистанційно) і відсутніх членів Ради 

нагляду; 

3) прізвища та посади осіб, запрошених на засідання Ради нагляду, в тому 

числі для участі в розгляді окремих питань; 

4) затверджений порядок денний засідання Ради нагляду; 

5) матеріали до питань порядку денного, пропозиції членів Ради нагляду, 

їх окремі думки з прийнятих рішень; 

6) посилання на факти та/або обставини, які учасники засідання просили 

зафіксувати у протоколі;  

7) результати голосування з кожного питання порядку денного; 

8) прийняті рішення з кожного питання порядку денного. 

5.2. Протокол засідання Ради нагляду має бути складений з урахуванням 

вимог пункту 5.1. цього Положення, оформлений за весь час засідання від 

моменту оголошення засідання Ради нагляду відкритим до моменту його 

закриття.  

Протокол веде уповноважений представник Інспекції. Підготовка 

проекту протоколу здійснюється упродовж 3 днів. 

Ознайомлення Членів Ради нагляду з проектом протоколу забезпечується 

засобами електронного зв’язку. Члени Ради нагляду мають повідомити про 

наявність зауважень до тексту протоколу упродовж 2 робочих днів. 
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У випадку не надходження зауважень прокол вважається узгодженим. 

Після узгодження протокол підписується Головою Ради, або головуючим. 

5.3. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданнях Ради 

нагляду, здійснює Інспекція та інформує Голову Ради нагляду. 

5.4. Голова Ради нагляду на початку кожного засідання Ради нагляду 

інформує її членів про поточний стан виконання рішень Ради нагляду, 

прийнятих на попередніх засіданнях. 

5.5. Інспекція забезпечує належне зберігання протоколів кожного 

засідання Ради нагляду протягом трьох років з дати проведення відповідного 

засідання Ради нагляду. 

5.6. Інформаційні повідомлення про дату та місце проведення засідань 

Ради нагляду, а також про прийняті рішення на засіданнях підлягають 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті ДУ «ОСНАД». 

 

6. Порядок оформлення прийнятих на засіданнях Ради нагляду рішень 

 

6.1. Кожне прийняте рішення на засіданні Ради нагляду оформлюється 

рішенням Ради нагляду. 

6.2. Рішення Ради нагляду оформлюються уповноваженим 

представником Інспекції та підписуються Головою Ради нагляду або 

головуючим (у разі відсутності Голови Ради нагляду) не пізніше 10 календарних 

днів з дати відповідного засідання Ради нагляду. 

6.3. Рішення Ради нагляду містить такі структурні складові: заголовок, 

преамбула (вступна частина), текст (розпорядча частина), додатки (за потреби), 

інформація про наявність викладеної письмово окремої думки члена/членів 

Ради нагляду, підпис Голови Ради нагляду. 

6.4. Рішення Ради нагляду виготовляється на бланку та містить такі 

реквізити: 

1) найменування органу – Рада нагляду за аудиторською діяльністю; 

2) назва документа – рішення; 

3) порядковий реєстраційний номер (індекс); 

4) місце і дата видання; 

5) заголовок до тексту; 

6) текст; 

7) підпис. 

6.5. Заголовок рішення Ради нагляду має бути лаконічним та передавати 

його основний зміст. 

6.6. Преамбула рішення Ради нагляду складається з таких слів:  

«Рада нагляду за аудиторською діяльністю вирішила:».  

За потреби перед цими словами може зазначатися посилання на 

відповідну структурну одиницю нормативно-правового акта, що дає стислу 

інформацію про необхідність та мету прийняття рішення Ради нагляду. 

6.7. Розпорядча частина рішення Ради нагляду має бути чіткою, 

зрозумілою, стислою, послідовною, однозначною (не допускати різного 
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тлумачення) та викладеною відповідно до вимог законодавства про мови з 

дотриманням ділового стилю.  

Текст рішення Ради нагляду складається з пунктів та підпунктів. За 

потреби текст рішення Ради нагляду може бути складений з розділів та 

підрозділів, які мають заголовки і наскрізну в межах розділу порядкову 

нумерацію. 

6.8. Прийняті на засіданні Ради нагляду рішення, які підлягають 

оприлюдненню, після їх належного оформлення розміщуються на офіційному 

веб-сайті ДУ «ОСНАД». 

6.9. Рішення Ради нагляду набирають чинності з дати зазначеної у 

відповідному рішенні.  

 

7. Порядок утворення та діяльності допоміжних формувань Ради 

нагляду 

 

7.1. З метою вирішення питань, які потребують залучення експертів зі 

спеціальними знаннями, досвідом та навичками у певній сфері, Рада нагляду 

може утворювати постійні та тимчасові робочі групи та інші формування. 

7.2. Постійні робочі групи утворюються у разі якщо питання, які 

передбачається вирішувати під час роботи таких груп, носять стратегічний та 

довготривалий характер. 

Тимчасові робочі групи утворюються з метою вирішення питань 

оперативного характеру.  

7.3. Рада нагляду може утворювати інші формування – комісії, комітети, 

координаційні ради тощо. 

 

8. Порядок прийняття Положення та внесення до нього змін 

 

Положення та зміни до нього затверджуються Радою нагляду. 

_________________________________ 


