
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю  

Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» 

від 30 серпня 2019 року № 5/7/13 

 

Рекомендації 

щодо проведення перевірок з контролю якості  

аудиторських послуг 

І. Загальні положення 

1. Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг (далі – Рекомендації) розроблено відповідно до Закону 

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

Закон) та Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських 

послуг, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.08.2019 

№ 362, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2019 року за 

№ 1026/33997 (далі – Порядок проведення перевірок). 

2. У Рекомендаціях розглядаються питання проведення Інспекцією із 

забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

(далі – Інспекція) та Комітетом із контролю якості аудиторських послуг 

Аудиторської палати України (далі – Комітет) перевірок із контролю якості 

аудиторських послуг (далі – перевірки) відповідно до норм Закону та положень 

Порядку проведення перевірок.  

3. Рекомендації визначають методи і способи планування та 

організації перевірок, проведення процедур перевірки, критерії оцінювання, 

оформлення матеріалів та звітування за результатами перевірки, відстеження 

виконання наданих рекомендацій і результатів їх впровадження, механізм та 

підходи до організації, здійснення збору інформації. У Рекомендаціях наведені 

нижче терміни вживаються в такому значенні: 

система контролю якості – сукупність політик і процедур, встановлених і 

підтримуваних суб’єктом аудиторської діяльності (далі – САД) для отримання 

ним достатньої впевненості в тому, що: (а) САД та його персонал 

дотримуються міжнародних стандартів аудиту, вимог Закону та (б) звіти, які 

надаються САД або партнерами із завдання, відповідають обставинам, як 

визначено Міжнародним стандартом контролю якості 1 «Контроль якості для 

фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші 

завдання з надання впевненості і супутні послуги» (далі – МСКЯ 1); 
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докази – матеріали (документи, інформація, відомості, результати 

опитування, анкетування, інтерв’ювання, письмові та усні пояснення тощо), 

отримані інспектором у процесі перевірки, на яких ґрунтується його професійне 

судження і висновки щодо дотримання САД вимог міжнародних стандартів 

аудиту та Закону; 

недолік – порушення вимог міжнародних стандартів аудиту та Закону; 

недолік виконання завдання – порушення вимог міжнародних стандартів 

аудиту та Закону при виконанні завдання; 

недолік системи контролю якості – неефективність політик і процедур 

САД стосовно окремого елементу системи контролю якості, унаслідок чого не 

забезпечується своєчасне запобігання недолікам, або виявлення та виправлення 

недоліків, або відсутність політик і процедур, необхідних для своєчасного 

запобігання недолікам, або для виявлення та виправлення недоліків; 

недолік дотримання окремих вимог Закону – порушення вимог Закону, 

крім порушень, які є недоліками виконання завдання та недоліками системи 

контролю якості; 

значущість – відносна важливість недоліку в конкретному контексті, яка 

визначається кількісними та якісними чинниками, такими як суттєвість та зміст 

порушення міжнародних стандартів аудиту та/або Закону, що припустився 

САД під час виконання завдання, ступінь достатності та/або прийнятності 

аудиторських доказів, ступінь невідповідності вимогам міжнародних стандартів 

аудиту та Закону, ступінь впливу на дотримання вимог щодо вимірювання чи 

оцінювання предмета завдання з надання впевненості відповідно до 

встановлених критеріїв (зокрема, у Міжнародних стандартах фінансової 

звітності, положеннях (стандартах) фінансової звітності тощо); 

значущий недолік виконання завдання – недолік, який за професійним 

судженням та отриманими доказами впливає на обґрунтованість основи для 

висновку про досягнення загальних цілей аудитора, доказів того, що завдання 

планувалося та виконувалося відповідно до міжнародних стандартів аудиту 

та/або Закону, а також не класифікований як значущий недолік системи 

контролю якості; 

значущий недолік системи контролю якості – недолік або сукупність 

недоліків у системі контролю якості, який (які), за професійним судженням та 

отриманими доказами, впливає на ефективність функціонування системи 

контролю якості САД; 
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значущий недолік дотримання окремих вимог Закону – недолік 

(порушення), який безпосередньо впливає на право включення або перебування 

САД у відповідному розділі Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності (далі – Реєстр), зокрема: 

подання недостовірних відомостей для включення або внесення змін до 

Реєстру;  

несвоєчасне подання змін у відомостях у Реєстрі, які б у разі їх належного 

подання призвели б до втрати САД права перебування у відповідному розділі 

Реєстру; 

систематична (два і більше рази) несплата внесків, передбачених 

частиною тринадцятою статті 15 Закону, та інших внесків або платежів, 

рішення про сплату яких прийнято з’їздом аудиторів України відповідно до 

статті 48 Закону; 

надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

підприємствам без включення до відповідного розділу Реєстру; 

функціональні області уваги – визначені Інспекцією/Комітетом питання, 

пов’язані з підвищеним ризиком порушення САД міжнародних стандартів 

аудиту та/або Закону, що потребують обов’язкового розгляду під час перевірки; 

професійне судження – застосування необхідних навичок, знань і досвіду 

в контексті вимог міжнародних стандартів аудиту, Закону та законодавства з 

питань аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку та стандартів 

фінансової звітності при прийнятті обґрунтованих рішень; 

медіатор – незалежна від сторін, які мають різні позиції, особа, що 

здійснює допомогу таким сторонам у налагодженні процесу комунікацій і 

аналізі ситуації, яка призвела до відсутності єдиної позиції сторін, для 

прийняття обґрунтованого рішення. 

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених Законом, Порядком 

проведення перевірок, міжнародними стандартами аудиту. Термін 

«підприємства, що становлять суспільний інтерес» вживається в значенні, 

визначеному Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні». 

 

ІІ. Планування перевірок та організація їх проведення 

1. Перевірки проводяться відповідно до: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n180
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n751
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щорічних планів-графіків проведення перевірок із контролю якості, 

затверджених Інспекцією; 

щорічних планів-графіків проведення перевірок із контролю якості, 

затверджених Аудиторською палатою України (далі – АПУ) за погодженням 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (далі – ОСНАД); 

графіків перевірок із контролю якості, що планує до проведення Інспекція 

разом з АПУ, затверджених Радою нагляду. 

2. Планування перевірок із контролю якості аудиторських послуг на 

наступний рік проводиться в поточному році за даними Реєстру з урахуванням 

цих Рекомендацій. 

3. До плану-графіка перевірок обов’язково включаються: 

1) САД, які надають послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

великих підприємств, банків, професійних учасників фондового ринку та 

емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо 

цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, у яких не проводилась 

перевірка з контролю якості аудиторських послуг протягом останніх трьох 

років; 

2) САД, які надають послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, 

крім зазначених у пункті 1 цієї частини, у яких не проводилась перевірка з 

контролю якості аудиторських послуг протягом останніх шести років. 

Включення САД до плану-графіка на основі ризик-орієнтованого підходу 

здійснюється за результатами аналізу та оцінювання Інспекцією/Комітетом 

ризиків у діяльності САД. 

Контроль якості за ініціативою САД здійснюється виключно Комітетом 

за власною ініціативою САД, які не надають послуги з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності. 

4. Розробка щорічного плану-графіка проведення перевірок САД, які 

надають послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності, крім аудиту 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

здійснюється Комітетом. 

5. План-графік затверджується в установленому Законом порядку, як 

правило, в останньому кварталі року, який передує року, у якому 

проводитимуться перевірки. За потреби план-графік щорічного проведення 

перевірок може переглядатися та коригуватися Інспекцією/Комітетом у 

наступному році, але не частіше одного разу на квартал. При цьому зміни до 

плану-графіка перевірок на поточний квартал не вносяться. 
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6. У випадку якщо початок перевірки САД припадає на останній 

квартал календарного року та, як очікується, завершення такої перевірки може 

припадати на І квартал наступного календарного року, САД може бути 

включений до плану-графіка щорічних перевірок обох років. 

7. Аналіз та оцінювання ризиків у діяльності САД здійснюється на 

підставі інформації щодо САД, яка є у внутрішньому розпорядженні 

Інспекції/Комітету або у відкритих джерелах. Оцінювання ризиків у діяльності 

САД здійснюється за відповідними чинниками ризику, що характеризують 

основні аспекти діяльності САД, зокрема, але не виключно: 

суттєве збільшення доходів від надання аудиторських послуг і кількості 

виконаних завдань із надання впевненості в порівнянні з попереднім роком; 

значне збільшення чисельності працівників САД у порівнянні з 

попереднім роком; 

суттєва зміна відношення чисельності аудиторів САД до кількості 

виконаних завдань з надання впевненості; 

суттєве перевищення темпів зростання кількості завдань з обов’язкового 

аудиту над темпами зростання доходів від надання послуг з обов’язкового 

аудиту; 

часта зміна керівництва САД, нестабільний кадровий склад; 

надання САД аудиторських послуг суб’єктам господарювання, що 

працюють у галузях господарської діяльності, у яких до цього в САД не було 

досвіду надання аудиторських послуг; 

негативна інформація щодо САД у засобах масової інформації; 

ознаки низької якості оприлюдненої фінансової звітності підприємств, 

яким САД надавалися послуги з обов’язкового аудиту, разом з аудиторським 

звітом; 

відомості про придбання САД інших суб’єктів аудиторської діяльності, 

об’єднання суб’єктів аудиторської діяльності, відкриття філій (відокремлених 

підрозділів); 

наявність протягом останніх дванадцяти місяців звернень, скарг та іншої 

інформації про ймовірні порушення в діяльності САД. 

Рівень загроз за кожним із чинників установлюється і за потреби 

переглядається Інспекцією/Комітетом та використовується виключно в роботі з 

підготовки плану-графіка перевірок. Відомості щодо оцінки ризиків у 

діяльності САД є конфіденційними. 
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8. Інспекцією/Комітетом щороку встановлюються функціональні 

області уваги, які враховуються при плануванні перевірок. Прикладом 

функціональних областей уваги можуть бути: 

аудиторські процедури та отримані САД аудиторські докази щодо 

застосування суб’єктами господарювання нових стандартів фінансової 

звітності; 

аудит груп; 

аудит облікових оцінок за справедливою вартістю. 

Відомості про встановлені функціональні області уваги є 

конфіденційними, призначеними виключно для внутрішнього використання 

працівниками Інспекції/Комітету. 

9. Окрім САД, визначених відповідно до пункту 1 та 2 частини 

третьої цього розділу, Комітет включає до щорічного плану-графіка проведення 

перевірок САД за їх власною ініціативою на підставі заяви САД за умови, що 

протягом двох років поспіль до такого САД, керівника, засновника 

(засновників) САД не застосовувалися стягнення, використання САД 

внутрішніх процедур, систем, механізмів та ресурсів, визначених статтею 23 

Закону для забезпечення системного та регулярного надання послуг з аудиту, та 

наявності завершених завдань з аудиту річної фінансової звітності. 

Пропозиції щодо щорічного плану-графіка проведення перевірок (змін до 

нього) формуються Комітетом з урахуванням: 

ступеня забезпечення Комітету трудовими і матеріальними ресурсами; 

запланованого відстеження виконання САД обов’язкових до виконання 

рекомендацій. 

10. Підставою для проведення Інспекцією/Комітетом перевірки САД є 

включення його до плану-графіка щорічного проведення перевірок на 

відповідний квартал та рішення Виконавчого директора Інспекції/Голови 

комітету (або їх заступників), у якому зазначається щонайменше: 

найменування САД, перевірка якого здійснюватиметься; 

підстави для проведення перевірки; 

період, який охоплюється перевіркою; 

прізвище, ім’я, по батькові та посада кожного інспектора, який 

призначається на проведення перевірки; 

прізвище, ім’я, по батькові керівника групи інспекторів; 
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дата початку перевірки та строки направлення САД повідомлення про 

початок проведення перевірки. 

11. Кількість інспекторів, які залучаються до проведення перевірки, 

визначається з урахуванням ступеня складності перевірки, кількості філій 

(відокремлених підрозділів), які плануються до перевірки, та строків її 

проведення.  

Призначення інспекторів (групи інспекторів) відбувається в такий спосіб, 

щоб уникнути конфлікту інтересів, включаючи наявні або потенційні загрози 

незалежності таких осіб. 

Інспекція та Комітет можуть залучати до перевірки експертів. У такому 

разі щодо експертів мають бути виконані вимоги незалежності, установлені до 

інспекторів. Рішення щодо залучення до перевірки експерта приймається 

Виконавчим директором/Головою Комітету (або їх заступниками). 

12. Перед початком проведення перевірки з контролю якості інспектор 

(інспектори, які включені до групи інспекторів) повинні задекларувати 

відсутність конфлікту інтересів між ним та САД, перевірка якого 

здійснюватиметься. 

Декларація про відсутність конфлікту інтересів складається у двох 

примірниках. Один примірник включається до матеріалів перевірки, другий 

надається інспектором (керівником групи інспекторів) САД перед початком 

перевірки за місцезнаходженням САД. 

Інспектори, які не задекларували перед початком перевірки відсутність 

конфлікту інтересів між ним та САД, перевірка якого здійснюватиметься, не 

допускаються до перевірки. 

13. До виходу на перевірку за місцем знаходження САД Інспекцією 

надсилається до АПУ запит щодо надання Інспекції: 

копій документів, поданих САД до АПУ для внесення відомостей до 

Реєстру; 

копії звіту за результатами останньої перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (у разі проведення АПУ перевірок із контролю якості 

САД); 

копії матеріалів завершених або триваючих дисциплінарних проваджень 

щодо САД, його керівника, працівників або засновників; 
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інформації щодо сплачених внесків на користь АПУ за кожним 

договором із надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту іншим 

юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. 

14. САД повідомляється Інспекцією/Комітетом про дату початку 

проведення перевірки за його місцезнаходженням за 30 календарних днів до 

дня виходу на перевірку шляхом направлення за підписом Виконавчого 

директора Інспекції/Голови Комітету (або їх заступників) листа-повідомлення, 

одним зі способів, передбачених пунктом 15 розділу ІІ Порядку проведення 

перевірок.  

15. У разі наявності поважних причин за рішенням Виконавчого 

директора Інспекції/Голови Комітету дата початку перевірки за 

місцезнаходженням САД може бути перенесена не більше ніж на один місяць. 

Перенесення дати початку перевірки за місцезнаходженням САД можливе 

щодо САД один раз протягом року. Клопотання САД щодо можливості 

перенесення дати початку перевірки за місцезнаходженням САД направляється 

Інспекції/Комітету не пізніше дати початку перевірки за місцезнаходженням 

САД, зазначеної в листі-повідомленні. 

16. Призначений інспектор (група інспекторів) протягом 5 днів після 

повідомлення про дату виходу на перевірку готує та погоджує з Виконавчим 

директором Інспекції/Головою Комітету (їх заступниками) перелік питань, які 

будуть предметом перевірки та питання для обговорення з керівництвом САД, 

які разом з інформаційною анкетою надсилаються Інспекцією/Комітетом САД. 

САД заповнює та повертає інформаційну анкету Інспекції/Комітету протягом 

15 днів.  

17. Інформаційна анкета направляється САД за електронним адресом, 

зазначеним САД у Реєстрі.  

Для підтвердження факту отримання САД інформаційної анкети 

інспектор (керівник групи інспекторів) зв’язується із САД за контактним 

номером (номерами) телефону, зазначеним САД у Реєстрі. 

У випадку коли за зазначеним у Реєстрі номером (номерами) телефону 

інспектор (керівник групи інспекторів) не зміг зв’язатися із САД, інформаційна 

анкета направляється САД одним із способів, визначених пунктом 15 розділу ІІ 

Порядку проведення перевірок. 

18. Інформаційна анкета опрацьовується САД та повертається 

Інспекції/Комітету електронною поштою в електронній формі у форматі Word 

(додатки до інформаційної анкети – у форматі Excel) (перший файл) та у 

форматі PDF (роздрукований перший файл інформаційної анкети та додатків до 
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неї, підписаний керівником САД та особою (особами), яка підготувала 

інформацію, сканоіваний, збережений у форматі PDF) разом з копіями 

документації в електронній формі та додатками до інформаційної анкети, у 

яких САД наводить перелік виконаних на дату отримання листа-повідомлення 

завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності за період, визначений у 

такому листі-повідомленні для відбору виконаних завдань, які будуть включені 

до програми перевірки. Належним чином оформлений і підписаний оригінал 

інформаційної анкети в паперовій формі разом із додатками надається 

інспектору (керівнику групі інспекторів) у перший день виходу на перевірку за 

місцезнаходженням САД. 

19. Після надходження від САД інформаційної анкети та додатків до 

неї складається робочий план та програма перевірки. Інспекція/Комітет може 

звертатися до САД за наданням додаткових відомостей, усних або письмових 

пояснень у разі наявності в Інспекції/Комітету питань щодо повноти, 

зрозумілості відомостей, зазначених в інформаційній анкеті та додатках до неї. 

20. Робочий план та програма перевірки не пізніше 28-го календарного 

дня після направлення САД листа-повідомлення про перевірку подається на 

затвердження Виконавчому директору Інспекції/Голові Комітету. 

21. При обранні офісів САД для відвідування з метою перевірки 

Інспекцією/Комітетом ураховується: 

кількість та місцезнаходження офісів (відокремлених підрозділів) та їх 

частка в персоналі і доходах від надання аудиторських послуг по відношенню 

до САД у цілому; 

місцезнаходження управлінського персоналу, партнерів із завдання 

(ключових партнерів з аудиту), осіб, відповідальних за систему контролю 

якості САД; 

місце зберігання робочих документів САД; 

використання САД технологій для документування проведення аудиту та 

зберігання робочих документів. 

22. Відбір кількості аудиторських завдань для перевірки здійснюється 

таким чином, щоб забезпечити обрання виконаних завдань із надання 

впевненості принаймні 50 відсотків партнерів із завдань (ключових партнерів з 

аудиту). При цьому, загальна кількість аудиторських завдань для подальшої 

перевірки визначається інспектором (керівником групи інспекторів), 

узгоджується з Виконавчим директором Інспекції/Головою Комітету і не може 

становити менш ніж три завдання з надання впевненості. 
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Чинниками, які впливають на загальну кількість відбору аудиторських 

завдань для перевірки, можуть бути: 

кількість ключових партнерів з аудиту; 

кількість філій (відокремлених підрозділів); 

результати останньої перевірки системи контролю якості аудиторських 

послуг; 

кількість людино-годин, що були витрачені САД на виконання завдань з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності; 

наявність скарг (звернень) щодо якості виконання САД завдань із надання 

впевненості протягом останніх двох років; 

відомості про наявність та ефективність запровадженої САД програми 

моніторингу внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. 

23. Під час обрання аудиторських завдань для перевірки 

пріоритетними є: 

для Інспекції – виконані завдання з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

для Комітету – виконані завдання з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності підприємств, окрім підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Інспекція повинна забезпечити організацію відбору виконаних завдань із 

надання впевненості таким чином, щоб забезпечити обрання для подальшого 

інспектування принаймні одного завдання з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності підприємств, які не є підприємствами, що становлять суспільний 

інтерес. 

Перевірці підлягають й інші завдання. 

24. Інспектор (керівник групи інспекторів) обирає завдання для 

перевірки із застосуванням, зокрема, але не виключно, таких чинників ризику: 

кількість людино-годин, що була витрачена на виконання завдання з 

надання впевненості; 

розмір винагороди від надання аудиторських послуг; 

категорія підприємства, що становлять суспільний інтерес; 

організаційно-правова форма суб’єкта господарювання, аудит фінансової 

звітності якого проводився; 
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вид економічної діяльності суб’єкта господарювання, аудит фінансової 

звітності якого проводився; 

суб’єкти, стосовно фінансової звітності яких аудитором була висловлена 

модифікована думка; 

чутливі або складні завдання (нестандартні аудиторські звіти, прийняття 

завдання вперше, звіти щодо фінансової звітності з першим застосуванням 

МСФЗ, значне погіршення фінансового стану суб’єкта господарювання, аудит 

фінансової звітності якого проводився, складність діяльності тощо); 

наявність інших ознак підвищеного ризику завдання. 

Рівень загроз за кожним із чинників установлюється і, за потреби, 

переглядається Інспекцією/Комітетом та використовується в роботі з 

формування програми перевірки. Відомості щодо оцінки ризиків у діяльності 

САД є конфіденційними.  

25. На додаток до завершених завдань із надання впевненості, які 

обираються для перевірки, інспектор (керівник групи інспекторів) обирає 

принаймні одне завершене завдання з надання впевненості, яке було перевірене 

САД у рамках виконання останньої програми моніторингу внутрішнього 

контролю якості. 

26. В робочому плані інспектор (керівник групи інспекторів) 

обґрунтовує доцільність відбору окремих завдань. У разі втручання в роботу 

інспектора (керівника групи інспекторів) з метою впливу на результат відбору 

завдань про це невідкладно інформується Виконавчий директор 

Інспекції/Голова Комітету.  

27. У разі наявності сумнівів щодо відбору завдання для перевірки 

інспектор (керівник групи інспекторів) може отримати консультацію від 

Виконавчого директора Інспекції/Голови Комітету, результати якої повинні 

бути задокументовані. 

28. Результати відбору включаються до робочого плану перевірки та 

програми перевірки, які затверджуються Виконавчим директором 

Інспекції/Головою Комітету та можуть бути переглянуті ними тільки за 

наявності обґрунтованих підстав. При цьому відомості щодо такого перегляду 

та його причини документуються інспектором (керівником групи інспекторів). 

29. Тривалість перевірки за місцезнаходженням САД повинна бути 

спланована на основі врахування інформації, отриманої від САД, зокрема, 

розміру і складності організаційної структури САД, кількості партнерів із 

завдання (ключових партнерів з аудиту), кількості виконаних завдань із 
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надання впевненості, характеристики клієнтів, яким надавалися аудиторські 

послуги, та кількості офісів САД, які плануються до відвідування при перевірці.  

Тривалість перевірки за місцезнаходженням САД пропонується 

Виконавчим директором Інспекції/Головою Комітету (або їхніми 

заступниками) відповідно до попередньо отриманої інформації щодо САД. 

Загальний строк проведення перевірки за місцезнаходженням САД становить 

не більше 15 робочих днів із можливістю продовження ще на 15 робочих днів 

за рішенням Виконавчого директору Інспекції/Голови Комітету (або їх 

заступників) на підставі подання інспектора (керівника групи інспекторів). 

30. Перевірка за місцезнаходженням САД проводиться за адресою 

(адресами) здійснення діяльності САД. 

У випадку коли САД з поважних причин не має можливості забезпечити 

інспектору (групі інспекторів) за адресою здійснення діяльності САД місце для 

роботи, створення умов для зберігання документів, можливість користування 

службовим зв’язком, комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, 

доступ до електронних баз, систем та програмних комплексів, що 

використовуються під час автоматизації провадження його фінансово-

господарської діяльності, та інших документів, необхідних для перевірки 

виконання вимог Закону, подання матеріалів, інформації та документів, 

необхідних для проведення перевірки, за згодою керівника САД та 

узгодженням із Виконавчим директором Інспекції/Голови комітету перевірка 

може проводитися за місцезнаходженням Інспекції/Комітету. 

Узгодження місця проведення перевірки відбувається не пізніше ніж за 7 

робочих днів до початку такої перевірки за місцезнаходження САД. 

31. Для проведення перевірки на інспектора або на групу інспекторів 

оформлюється у двох примірниках направлення, яке підписується Виконавчим 

директором Інспекції/Головою Комітету. Інспектор (керівник групи 

інспекторів) надає один примірник направлення керівнику САД або 

уповноваженій ним особі перед початком перевірки за місцезнаходженням 

САД. 

32. У разі наявності обставин, що перешкоджають (унеможливлюють) 

проведенню перевірки (недопущення інспектора (групи інспекторів), 

відсутність системи контролю якості, ненадання необхідних для перевірки 

документів (у тому числі під час попереднього планування перевірки, наявність 

інших об’єктивних і незалежних від Інспекції/Комітету причин), інспектор 

(керівник групи інспекторів) складає та підписує у двох примірниках акт про 

неможливість проведення перевірки за місцезнаходженням САД. 
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Один примірник акта про неможливість проведення перевірки за 

місцезнаходженням САД інспектор (керівник групи інспекторів) направляє 

САД одним із способів, передбачених пунктом 15 розділу ІІ Порядку 

проведення перевірок. 

Другий примірник такого акта долучається до матеріалів перевірки. 

 

ІІІ. Проведення перевірки за місцезнаходженням САД 

1. Під час перевірки за місцезнаходженням САД інспектор (група 

інспекторів) проводить тестування внутрішніх процедур САД, здійснює 

перевірку робочих документів, аудиторських звітів та інших звітів, договорів 

про надання аудиторських послуг, внутрішніх розпорядчих актів САД, якими 

визначаються політика і процедури, які мають застосовуватися під час надання 

аудиторських послуг, щодо кожного з таких напрямів перевірки:  

дотримання застосованих міжнародних стандартів аудиту, вимог щодо 

незалежності та інших вимог Закону, у тому числі забезпечення достовірності 

інформації, поданої для включення до Реєстру, сплати внесків, визначених 

Законом; 

кількості та якості використаних ресурсів, у тому числі дотримання вимог 

щодо безперервного навчання аудиторів; 

дотримання вимог стосовно винагороди за аудиторські послуги, якщо 

вони встановлені; 

ефективності системи внутрішнього контролю якості САД; 

достовірності інформації у звіті про прозорість, якщо його оприлюднення 

передбачається Законом, щодо оцінки ефективності системи внутрішнього 

контролю якості САД. 

2. Професійні судження інспектора та зроблені на їх основі висновки 

мають бути підтверджені отриманими при проведенні перевірки доказами. 

3. Керівник САД (уповноважена ним у встановленому порядку особа) 

забезпечує інспектору (групі інспекторів) місце для роботи, створення умов для 

зберігання документів, можливість користування службовим зв’язком, 

комп’ютерною, розмножувальною та іншою технікою, доступу до електронних 

баз, систем та програмних комплексів, що використовуються під час 

автоматизації провадження його фінансово-господарської діяльності, та інших 

документів, необхідних для перевірки виконання вимог міжнародних 
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стандартів аудиту та Закону, подання матеріалів, інформації, документів, 

необхідних для проведення перевірки. 

4. Основними методами проведення перевірки за місцезнаходженням 

САД є: 

дослідження, аналіз та оцінка внутрішніх розпорядчих документів САД, 

якими визначаються політика і процедури системи контролю якості, які мають 

застосовуватися при наданні аудиторських послуг; 

дослідження, аналіз та оцінка внутрішніх документів САД, якими 

підтверджується впровадження та оцінка політики і процедур системи 

контролю якості аудиторських послуг; 

перевірка робочих документів за виконаними завданнямт (у тому числі 

документів із призначення групи із завдання; матеріалів щодо планування та 

детального вивчення об'єктів аудиту (попереднього дослідження); 

аудиторських звітів із додатками, наданих аудиторських рекомендацій; інших 

документів, що підтверджують обґрунтованість аудиторських звітів; 

документів, що підтверджують інформування управлінського персоналу, у тому 

числі тих, кого наділено найвищими повноваженнями, тощо); 

опитування (інтерв’ю, анкетування) керівництва та працівників САД; 

опитування (інтерв’ю, анкетування) вищого керівництва, посадових осіб, 

відповідальних за організацію та впровадження системи внутрішнього 

контролю якості. 

Зазначений вище перелік методів проведення перевірки за 

місцезнаходженням САД не є вичерпним. 

5. Керівник САД (уповноважена ним у встановленому порядку особа) 

забезпечує організацію і координацію проведення перевірки від імені САД, 

зокрема своєчасне надання необхідної інспектору (групі інспекторів) 

інформації САД, координацію працівників САД для участі в перевірці, доступу 

інспекторів до будь-яких приміщень САД, які використовуються для надання 

послуг. 

6. На початку першого дня перевірки за місцезнаходженням САД, 

САД надає інспектору (групі інспекторів) документи, зазначені в направленому 

Інспекцією/Комітетом переліку питань, які будуть предметом перевірки. 

7. Під час проведення перевірки за місцезнаходженням САД 

інспектор (група інспекторів) повинен забезпечити виконання програми 

перевірки для отримання доказів про відповідність впровадженої на рівні САД 
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системи контролю якості аудиторських послуг вимогам міжнародних 

стандартів аудиту та Закону. 

8. Інформація, отримана під час перевірки, фіксується в анкетах, 

контрольних листах та інших документах, визначених робочим планом 

перевірки. 

Для підтвердження виявлених недоліків інспектор (керівник групи 

інспекторів) може отримувати від САД копії документів, які засвідчують 

відповідні факти, і долучати їх до матеріалів перевірки. Якщо керівник САД 

або уповноважена ним особа відмовляється від надання копій документів, цей 

факт зазначається у звіті про результати перевірки. 

Працівники САД можуть надавати додаткову письмову інформацію з 

питань, що виникли під час проведення перевірки, як на письмовий запит (із 

відповідним переліком питань та строком надання такої інформації) інспектора 

(керівника групи інспекторів), так і за власною ініціативою. Така інформація 

складається в довільній формі та підписується такими особами. 

9. Опитування (інтерв’ювання, анкетування) працівників САД 

проводиться з метою: 

отримання інформації щодо обсягу діяльності, структури, організації та 

культури САД, ставлення керівництва до якості аудиту, практики аудиторської 

діяльності, процедур та процесів САД для виконання вимог міжнародних 

стандартів аудиту та Закону тощо;  

підтвердження того, що персонал САД обізнаний із ключовими 

політиками і процедурами системи контролю якості; 

отримання пояснень з окремих питань, пов’язаних із діяльністю САД; 

визначити причини виникнення недоліків у діяльності САД тощо (чи є 

недолік наслідком відсутності належних політик і процедур, методології аудиту 

або недотримання персоналом САД встановлених політик і процедур, 

методології аудиту). 

10. Інспектор (група інспекторів) на початковому етапі перевірки 

розглядає документи САД із виконання останнього моніторингу внутрішнього 

контролю якості (включаючи моніторинг контролю якості виконання завдань), 

висновки за результатами такого моніторингу, заходи, здійснені САД на основі 

отриманих висновків, та проводить повторне виконання моніторингу контролю 

якості щонайменше одного завдання, яке входило до обсягу моніторингу САД, 

для оцінки його відповідності та ефективності.  
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Для оцінки ефективності дій САД із виконання заходів на основі 

висновків за результатами моніторингу контролю якості завдання, інспектор 

(група інспекторів) може перевірити робочі документи наступного року 

стосовно того самого суб’єкта господарювання (у разі наявності). 

11. При проведенні перевірки відібраних завдань із надання 

впевненості для дослідження обираються документи, які включені до складу 

робочих документів за конкретним завданням виходячи з аналізу ризиків 

невиконання САД завдання в обсязі та за процедурами, визначеними 

міжнародними стандартами аудиту, з урахуванням: 

функціональних областей уваги; 

суттєвості залишків рахунків, класів операцій та розкриття інформації у 

фінансовій звітності; 

значних ризиків суттєвого викривлення як на рівні фінансової звітності, 

так і рівні тверджень управлінського персоналу щодо суттєвих залишків 

рахунків, класів операцій та розкриття інформації у фінансовій звітності; 

питання аудиту, які потребують від аудитора спеціальних знань інших 

галузей, ніж бухгалтерський облік та аудит для отримання прийнятних 

аудиторських доказів у достатньому обсязі (зокрема, знання методів та підходів 

до оцінки справедливої вартості, фінансове моделювання і прогнозування, 

складні юридичні і податкові питання, актуарні розрахунки тощо). 

12. При перевірці виконаних окремих завдань досліджується: 

характер, час і обсяг аудиторських процедур, виконаних відповідно до 

вимог міжнародних стандартів аудиту та Закону; 

результати виконаних аудиторських процедур та отриманих 

аудиторських доказів; 

важливі питання, які виникали під час аудиту, висновки, яких дійшли 

стосовно цих питань, та значні професійні судження, висловлені під час 

формування цих висновків. 

За результатами перевірки окремих завдань оцінюється: 

ефективність системи контролю якості на рівні виконання завдання;  

дотримання вимог виконання завдання відповідно до міжнародних 

стандартів аудиту та Закону; 

відповідність складеного звіту САД обставинам. 

13. У процесі перевірки інспектор (інспектори) встановлює: 
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чи всі політики та процедури системи контролю якості запроваджені в 

повному обсязі та належним чином; 

чи є невідповідні політики та процедури системи контролю якості або 

такі, що не виконуються на практиці; та 

чи призводить це до порушень міжнародних стандартів аудиту та Закону.  

14. У разі виявлення в процесі перевірки недоліків інспектор оцінює їх 

значущість та класифікує значущі недоліки за такими категоріями:  

значущі недоліки системи контролю якості;  

значущі недоліки виконання завдання;  

значущі недоліки дотримання окремих вимог Закону. 

Оцінка значущості недоліка, його віднесення до певної категорії 

значущих недоліків приймається інспекторам на основі професійного судження 

та отриманих доказів. 

Під час оцінювання значущості недоліку враховується його вплив на 

досягнення мети створення та підтримання системи контролю якості відповідно 

до МСКЯ 1. 

У разі наявності сумнівів щодо оцінки значущості виявлених у процесі 

перевірки недоліків та їх класифікації інспектор (керівник групи інспекторів) 

може отримати консультацію завідувача відділу з контролю якості, 

Виконавчого директора Інспекції/Голови Комітету, результати якої повинні 

бути задокументовані. 

15. У разі відсутності єдиної позиції щодо виявлення, оцінки, 

класифікації недоліку проводяться узгоджувальні процедури. Так, у разі 

незгоди між: 

інспекторами групи інспекторів – у ролі медіатора виступає керівник 

групи інспекторів; 

інспектором і керівником групи інспекторів – у ролі медіатора виступає 

завідувач відділу з контролю якості (якщо він не є однією зі сторін, які мають 

різні позиції) або заступник Виконавчого директора Інспекції/Голова Комітету.  

Медіатор допомагає сторонам, які мають різні позиції, налагодити процес 

комунікації і проаналізувати ситуацію для прийняття обґрунтованого рішення. 

Медіатор не приймає рішення за сторони, які мають різні позиції. 

Висловлені позиції, а також результати їхнього узгодження повинні бути 

задокументовані в матеріалах перевірки. 
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16. Матеріали перевірки є конфіденційною інформацією та 

зберігаються Інспекцією/Комітетом разом із затвердженим звітом про 

результати перевірки протягом щонайменше сімох років із дати затвердження 

звіту про результати перевірки. 

 

IV. Оформлення результатів перевірок  

1. Попередні результати перевірки за місцезнаходженням САД 

обговорюються з керівником САД або уповноваженою ним особою. 

2. Інспектор (керівник групи інспекторів) після завершення перевірки 

за місцезнаходженням САД складає проект звіту про результати перевірки та 

передає його на ознайомлення САД одним із способів, передбачених пунктом 

15 розділу ІІ Порядку проведення перевірок. До завершення процедури 

обговорення із САД проекту звіту не робиться узагальнюючий висновок щодо 

результатів перевірки.  

3. Звіт про результати перевірки складається в паперовій формі 

державною мовою і повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.  

4. У звіті про результати перевірки щонайменше має наводитись така 

інформація: 

повна назва та місцезнаходження САД; 

підстава для проведення перевірки; 

номер та дата направлення на перевірку; 

дати початку і закінчення перевірки,  

період, щодо якого проводилась перевірка; 

прізвище, ім’я, по батькові інспектора (інспекторів, що входять до складу 

групи інспекторів), який проводив перевірку; 

твердження про відсутність в інспекторів конфлікту інтересів із САД при 

проведенні перевірки; 

розкриття інформації про залучення до перевірки експертів, 

підтвердження відсутності в експертів конфлікту інтересів і стислий опис 

роботи, виконаної залученими експертами; 

пояснення щодо обсягу перевірки;  

кількість і стислу характеристику перевірених завдань, відібраних для 

інспектування; 
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список працівників САД, які були опитані чи іншим чином залучені до 

процесу перевірки; 

суттєві питання, що були предметом обговорення з посадовими особами 

САД; 

повідомлення про будь-які значні труднощі, що виникли в ході виконання 

перевірки; 

наведення стислої інформації про значущі недоліки (за категоріями), 

виявлені під час перевірки; 

узагальнений висновок щодо провадження САД аудиторської діяльності; 

пропозиції про визнання САД таким, що: 

- пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг; 

- пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг з 

обов’язковими до виконання рекомендаціями; 

- не пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг. 

У додатку до звіту наводиться інформація про: 

виявлені значущі недоліки; 

обов’язкові до виконання рекомендації щодо їх усунення; 

коментарі САД щодо виявлених недоліків та обов’язкових до виконання 

рекомендації з їх усунення; 

план дій САД щодо виконання обов’язкових до виконання рекомендацій.  

5. Керівник та визначені ним працівники САД ознайомлюються з 

проектом звіту, готують у разі потреби обґрунтовані коментарі до нього в 

письмовій формі, визначають план дій для виконання обов’язкових 

рекомендацій та направляють їх інспектору (керівнику групи інспекторів) у 

строк, що становить не більш як 10 робочих днів із дня отримання такого 

проекту звіту.  

Керівник САД забезпечує складання і затвердження плану дій, 

направлених на виконання обов’язкових рекомендацій (у разі їх наявності). 

У плані дій наводяться за кожною обов’язковою рекомендацією заходи, 

які мають бути вжиті для її виконання, відповідальні особи та строки 

виконання.  

План дій має бути орієнтованим на конкретні результати їх 

впровадження, які в подальшому можна буде відстежувати. 
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Залежно від наданих рекомендацій план дій може передбачати 

реалізацію, зокрема, таких заходів: 

додаткові курси безперервного професійного навчання з бухгалтерського 

обліку, які слід відвідати партнерам із завдань та/або іншій категорії 

працівників САД; 

проведення тренінгів і семінарів для працівників САД за певною 

тематикою; 

перегляд політик і процедур, програм, контрольних переліків, шаблонів 

робочих документів; 

запровадження нової методології аудиту; 

перегляд програми моніторингу внутрішнього контролю якості, 

збільшення частоти та тривалості моніторингу, кількості виконаних завдань, які 

перевіряються в рамках такого моніторингу; 

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників САД, які не 

дотримувались установлених САД політик і процедур; 

розгляд доцільності внесення змін до фінансової звітності, щодо якої 

САД надано аудиторський звіт, аудиторського звіту та в разі необхідності 

вжиття необхідних заходів для застереження від покладання на аудиторський 

висновок САД щодо фінансової звітності тощо. 

Інспектор (керівник групи інспекторів) розглядає прийнятність 

запропонованого САД плану дій, а також здатність САД виконати його у 

встановлені строки. 

План дій узгоджується САД та інспектором (керівником групи 

інспекторів) до остаточного узгодження звіту про перевірку.  

6. Після отримання інспектором (керівником групи інспекторів) 

обґрунтованих коментарів САД до проекту звіту він узгоджує з керівником 

САД дату обговорення та узгодження проекту звіту, а також місце проведення 

обговорення й узгодження проекту звіту.  

7. Обговорення та узгодження проекту звіту може здійснюватися: 

за місцезнаходженням Інспекції/Комітету; 

місцезнаходженням САД; 

в інших спосіб, узгоджений інспектором (керівником групи інспекторів) 

та САД. 



21 
 

8. Під час обговорення та узгодження проекту звіту інспектор (група 

інспекторів) має право отримувати від САД додаткову інформацію, підтвердні 

документи та/або відповідні пояснення з метою уточнення фактів, викладених у 

коментарях до проекту звіту. 

9. За результатами обговорення та узгодження проекту звіту 

складається протокол узгодження. Протокол узгодження підписується 

інспектором (керівником групи інспекторів) та керівником САД (або 

уповноваженою ним особою, яка діє на підставі довіреності) по одному 

примірнику для Інспекції/Комітету та САД. У разі коли за результатами 

обговорення та узгодження проекту звіту інспектор (група інспекторів) не 

врахував коментарів САД, протокол узгодження підписується з відповідною 

позначкою в ньому.  

У разі відмови керівника САД від узгодження проекту звіту та/або 

підписання протоколу узгодження інспектор (керівник групи інспекторів) 

складає акт про відмову та робить відповідний запис у протоколі узгодження. 

10. Протягом 5 робочих днів після дати обговорення та узгодження 

проекту звіту або складання акта про відмову САД може оскаржити попередні 

результати перевірки до ОСНАД (якщо перевірка проводилася Інспекцією) або 

до Ради Аудиторської палати України (якщо перевірка проводилась 

Комітетом). 

11. За результатами обговорення та узгодження проекту звіту 

інспектор (керівник групи інспекторів) завершує підготовку звіту про 

результати перевірки (вносить узгоджені зміни), а також формується 

узагальнюючий висновок щодо відповідності міжнародним стандартам аудиту 

та Закону системи контролю якості за дослідженими під час перевірки 

матеріалами. 

Висновок про відповідність міжнародним стандартам аудиту та Закону 

робиться в разі, якщо: 

недоліки відсутні, або  

наявні виключно незначущі недоліки, які не мають системного 

(повторювального) характеру. 

Висновок про відповідність у цілому міжнародним стандартам аудиту та 

Закону робиться у разі, якщо: 

один і більше значущих недоліків в окремих, проте не в більшості 

відібраних для перевірки виконаних завданнях, елементах системи контролю 

якості, або 
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значущі недоліки відсутні, проте існує велика кількість незначущих 

недоліків системного (повторювального) характеру; 

САД розробив і узгодив прийнятний план заходів з усунення виявлених 

недоліків; 

відсутні підстави вважати, що такий план заходів не може бути виконано 

в зазначені САД строки. 

Висновок про невідповідність міжнародним стандартам аудиту та Закону 

робиться в разі, якщо: 

наявні значущі недоліки в більшості відібраних для перевірки виконаних 

завданнях, елементах системи контролю якості та/або наявні значущі недоліки 

дотримання САД інших законодавчих вимог та; 

САД не розробив та/або не узгодив прийнятний план заходів з усунення 

виявлених недоліків, або є обґрунтовані підстави вважати, що план заходів не 

може бути виконано САД у запропоновані строки. 

При наданні узагальнюючого висновку інспектор (керівник групи 

інспекторів) також ураховує рівень співпраці і сприяння САД при проведені 

перевірки, конструктивну позицію САД при узгодженні звіту та обов’язкових 

до виконання рекомендацій, наявність у САД достатніх ресурсів для 

впровадження плану дій, розробленого відповідно до рекомендацій. 

12. У випадку оскарження САД попередніх результатів перевірки до 

ОСНАД/Ради Аудиторської палати України процес завершення підготовки 

звіту призупиняється до прийняття ОСНАД/Радою Аудиторської палати 

України рішення по суті такої скарги.  

13. Інспектор (керівник групи інспекторів) підписує звіт про 

результати перевірки та передає його у двох примірниках на затвердження 

Виконавчому директору Інспекції/Раді Аудиторської палати України.  

Виконавчий директор Інспекції/Рада аудиторської палати України 

затверджують звіт про результати перевірки протягом 30 днів із дати його 

отримання або відправляють його на доопрацювання інспектору (керівнику 

групи інспекторів) з відповідними зауваженнями та пропозиціями. 

14. Звіти про результати перевірок, за якими інспектором (керівником 

групи інспекторів) робиться висновок про невідповідність системи контролю 

якості міжнародним стандартам аудиту та Закону, розглядаються завідувачем 

відділу з контролю якості Інспекції/Головою Комітету до передачі їх на 

затвердження Виконавчому директору Інспекції/Раді Аудиторської палати 

України. 
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15. Звіти про результати перевірок, складені інспекторами Інспекції, та 

рекомендації щодо усунення виявлених недоліків внутрішньої системи 

контролю якості, затверджуються Виконавчим директором Інспекції. 

Звіти про результати перевірок, складені інспекторами Комітету, та 

рекомендації щодо усунення виявлених недоліків внутрішньої системи 

контролю якості затверджуються Радою Аудиторської палати України. 

16. За результатами перевірки Інспекція/Рада Аудиторської палати 

України приймає рішення про визнання САД таким, що: 

пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг; 

пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг з 

обов’язковими до виконання рекомендаціями; 

не пройшов перевірку з контролю якості аудиторських послуг. 

17. Затверджений звіт про результати перевірки з рекомендаціями 

направляється САД одним із способів, визначених пунктом 15 розділу ІІ 

Порядку проведення перевірок. 

18. Рішення Інспекції щодо проходження перевірки оприлюднюється 

на офіційному вебсайті ОСНАД. 

Рішення Ради Аудиторської палати України щодо проходження перевірки 

оприлюднюється на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

19. Інформація, що міститься в звіті про результати перевірки, не 

підлягає розголошенню працівниками Інспекції/Комітету, членами Ради 

Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю, 

яким вона стала відома. Звіт про результати перевірки, матеріали перевірки не 

підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, 

за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

 

V. Відстеження виконання наданих САД за результатами перевірки 

обов’язкових рекомендацій та результатів їх впровадження 

1. Відстеження виконання САД обов’язкових до виконання 

рекомендацій, наданих за результатами проведення перевірок із контролю 

якості, здійснює Інспекція/Комітет протягом строку, визначеного для 

виконання обов’язкових рекомендацій. 

2. Залежно від кількості і характеру обов’язкових до виконання 

рекомендацій та узгодженого плану дій запровадження рекомендацій може 
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вимагати від САД як тривалого, так і більш короткого періоду часу, який не 

повинен перевищувати 12 місяців із дати завершення перевірки. 

3. Повідомлення щодо запровадження наданих Інспекцією/Комітетом 

обов’язкових до виконання рекомендацій здійснюється САД письмово в 

довільній формі і направляється Інспекції/Комітету. Разом із листом САД 

надсилається детальний перелік вжитих заходів із супровідними матеріалами 

щодо виконання кожної обов’язкової рекомендації згідно із затвердженим у 

звіті планом дій САД. 

4. Надані САД супровідні матеріали мають доводити належне 

виконання обов’язкових рекомендацій, наданих за результатами перевірки. 

5. Інспекція/Комітет розглядає повідомлення САД разом із 

супровідними матеріалами. 

6. Відстеження виконання рекомендацій, наданих за результатами 

проведення перевірки, здійснюється шляхом: 

дослідження супровідних матеріалів САД щодо впровадження 

обов’язкових до виконання рекомендацій та інформації, яка є в розпорядженні 

Інспекції/Комітету, а також у відкритих джерелах; 

інтерв’ю – відстеження виконання рекомендацій, яке передбачає 

обговорення з відповідальними за провадження рекомендацій працівниками 

САД; 

документальної перевірки – передбачає надання САД доказів щодо 

усунення порушень, які стали підставою для надання Інспекцією/Комітетом 

обов’язкових до виконання рекомендацій, наданих за результатами перевірки.  

7. Відстеження виконання обов’язкових рекомендацій, наданих за 

результатами перевірки, здійснює інспектор (керівник групи інспекторів), які 

направлялися на перевірку САД. 

У разі якщо інспектор (керівник групи інспекторів), які направлялися на 

перевірку САД, уже не перебувають у трудових відносинах з 

Інспекцією/Комітетом, то Виконавчий директор Інспекції/Голова Комітету 

призначає іншого інспектора. За таких обставин інспектор має задекларувати 

відсутність конфлікту інтересів між ним і САД.  

8. У разі якщо відстеження виконання обов’язкових рекомендацій 

потребує перевірки робочих документів, інспектор (керівник групи інспекторів) 

узгоджує із САД формат надання відомостей про виконані завдання та доступу 

до робочих документів. 
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9. Проект висновку про результати відстеження надається на 

ознайомлення САД, який може надати обґрунтовані коментарі до нього. 

10. Позитивний висновок щодо виконання обов’язкових рекомендацій 

надається в разі, якщо обов’язкові рекомендації виконані в повному обсязі або 

лише незначна кількість обов’язкових до виконання рекомендацій була 

впроваджена частково та САД продовжує вживати прийнятні подальші заходи 

для належного виконання обов’язкових рекомендацій. 

Негативний висновок щодо виконання обов’язкових рекомендацій 

надається в разі, якщо значна кількість обов’язкових до виконання 

рекомендацій не була впроваджена, або була впроваджена лише частково, 

відсутні докази щодо виконання заходів. 

11. У разі негативного висновку щодо виконання обов’язкових 

рекомендацій, наданих за результатами проведення перевірки: 

Інспекція направляє до Ради нагляду ОСНАД подання про застосування 

стягнень (у випадку коли перевірку проводить Інспекція); 

Комітет направляє до Ради Аудиторської палати України подання про 

застосування стягнень (у випадку коли перевірку проводить Комітет). 

____________________________________ 

 


