
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю  

Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» 

від 31 січня 2020 року № 3/1/17 

(із змінами внесеними рішенням 

Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю  

Державної установи  

«Орган суспільного нагляду  

за аудиторською діяльністю» 

від 05 лютого 2021 року № 2/2/29) 

 

ПОРЯДОК  

подання інформації про надання суб’єктом аудиторської 

діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний 

інтерес 

 
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 15 та 38 Закону 

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

Закон), визначає склад та спосіб подання суб’єктами аудиторської діяльності, 

які мають право надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес, до Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю інформації, яка стосується виконання 

ними своїх професійних обов’язків в частині надання протягом звітного року 

аудиторських та інших послуг підприємствам, що становлять суспільний 

інтерес (далі – Інформація). 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у 

Законі. 

3. Інформація подається суб’єктами аудиторської діяльності, які 

протягом звітного року надавали підприємствам, що становлять суспільний 

інтерес, аудиторські та інші послуги. 

4. Суб’єкт аудиторської діяльності забезпечує розкриття наступної 

інформації: 

найменування суб’єкта аудиторської діяльності; 

номер реєстрації суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності; 

загальну суму витрат з оплати праці працівників САД, що була 

нарахована у звітному році, у тому числі витрати з оплати праці аудиторів 

суб’єкта аудиторської діяльності. 

5. Суб’єкт аудиторської діяльності забезпечує розкриття за кожним 

підприємством, що становить суспільний інтерес, наступної інформації:  
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про підприємство, що становить суспільний інтерес, якому надавались 

аудиторські та інші послуги протягом звітного року, зокрема повне 

найменування, код ЄДРПОУ, категорію підприємства (велике, середнє, мале, 

мікро) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», секцію за КВЕД; 

про послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності надані такому 

підприємству, що становить суспільний інтерес, зокрема за кожним завданням з 

обов’язкового аудиту розкривається інформація про вид звітності (фінансова 

звітність/консолідована фінансова звітність), звітний період, охоплений 

фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю) (квартал / 

півріччя / дев’ять місяців / рік), найменування органу, який призначив суб’єкта 

аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту, суму винагороди 

за договором із надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту (без 

урахування ПДВ), загальну кількість людино-годин, витрачених на виконання 

завдання, дату звіту незалежного аудитора, дату додаткового звіту для 

аудиторського комітету, найменування органу, якому було надано звіт для 

аудиторського комітету, вид думки незалежного аудитора (немодифікована/із 

застереженням/негативна/відмова), посилання на сторінку вебсайту 

підприємства, що становить суспільний інтерес, на якій оприлюднено 

фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) разом аудиторським 

звітом, відомості щодо залучення до обов’язкового аудиту фінансової звітності 

інших суб’єктів аудиторської діяльності (повне найменування, код ЄДРПОУ) 

та/або аудиторів (прізвище, ім’я, по батькові) за договорами цивільно-

правового характеру; 

про інші послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, надані такому 

підприємству, що становить суспільний інтерес, зокрема за кожним договором 

з надання таких послуг розкривається стислий опис послуг, та суми винагороди 

(без урахування ПДВ).  

6. Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право надавати 

послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що 

становлять суспільний інтерес, подають Інформацію щороку, до 30 квітня року, 

наступного за звітним. 

7. Інформація наведена у пункті 5 подається до Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю за формою, затвердженою рішенням Ради 

нагляду за аудиторською діяльності Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю шляхом надсилання в електронній формі через 

інформаційну систему «АСКОД Онлайн» з використанням електронного 

цифрового підпису відповідно до законодавства про електронні документи та 

електронний документообіг та на електронну адресу: zvit@apob.org.ua (у 

форматі Microsoft Excel), або надсилання поштою у паперовій формі з 

повідомленням про вручення з одночасним поданням в електронній формі на 

зазначену електронну адресу.  

8. Датою подання Інформації в електронній формі з використанням 

електронного цифрового підпису відповідно до законодавства про електронні 

mailto:zvit@apob.org.ua
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документи та електронний документообіг є дата отримання підтвердження про 

її отримання Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, у разі 

надсилання поштою є дата відправлення зазначена на повідомленні про 

вручення. 

__________________________________ 

 


