
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю 

від 27 листопада 2020 року № 7.2/10/26 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів на фінансування заходів за Програмою підтримки 

талановитої молоді при атестації аудиторів 

 

1. Цим Порядком визначено процедуру використання коштів 

передбачених в кошторисі Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю для здійснення фінансової підтримки талановитої молоді при 

атестації аудиторів (далі – Порядок). 

2. Фінансування заходів з підтримки талановитої молоді при атестації 

аудиторів забезпечує Інспекція із забезпечення якості за рахунок коштів Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю в межах сум на відповідні цілі 

передбачених у кошторисі на відповідний рік. 

3. Фінансова підтримка здійснюється шляхом виплати фінансової 

допомоги у сумі достатній для компенсації плати за складання кожного іспиту, 

сплаченої кандидатом в аудитори, з урахуванням відповідних податків і зборів, 

передбачених чинним законодавством, але не більше 120 відсотків мінімальної 

заробітної плати, встановленої на початок відповідного року. 

4. Відповідно до цього Порядку фінансова допомога надається 

кандидату в аудитори який: 

успішно склав теоретичний або кваліфікаційний іспит; 

здобуває вищу освіту за денною формою навчання; 

самостійно вніс плату за складання іспиту; 

отримав один із 10 найкращих результатів за складання відповідного 

іспиту серед кандидатів в аудитори, які здобувають вищу освіту за денною 

формою навчання та звернувся із відповідною заявою про надання фінансової 

допомоги. 

5. Фінансова допомога не надається у разі, якщо кандидат в аудитори, 

який здобуває вищу освіту за денною формою навчання, повторно складає один 

й той самий іспит. 

6. Разом з оприлюдненням результатів іспиту оприлюднюється 

інформаційне повідомлення про те, що кандидати в аудитори, які здобувають 

вищу освіту за денною формою навчання, можуть звернутися до Інспекції із 

забезпечення якості із заявою за формою (наведеною у додатку) про надання 

фінансової допомоги. 

7. Заява подається упродовж 30 календарних днів з дня затвердження 

результатів іспиту. До заяви обов’язково додається довідка про здобування 

вищої освіти за денною формою навчання. 

8. Подана заява розглядається Інспекцією із забезпечення якості 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю протягом 30 днів.  
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На підставі поданих заяв Інспекцією із забезпечення якості формується 

рейтинг результатів складання відповідного іспиту серед кандидатів в 

аудитори, які здобувають вищу освіту за денною формою навчання, згідно 

якого визначаються 10 найкращих результатів. При однакових порогових 

значеннях результатів складання іспиту, які потрапляють до 10 найкращих 

результатів складання іспиту, враховуються результати жеребкування. 

9. За результатами опрацювання документів Виконавчим директором 

Інспекції із забезпечення якості приймається рішення про надання фінансової 

допомоги, про відмову у наданні фінансової допомоги, про надання фінансової 

допомоги з відтермінуванням виплати. 

10. Рішення про відмову у наданні фінансової допомоги може бути 

прийнято з підстав невідповідності кандидата в аудитори, який подав заяву, 

критеріям визначеним у пунктах 4 та 5 Порядку, або не надання ним 

підтвердних документів про здобуття вищої освіти за денною формою 

навчання.  

11. Рішення про надання фінансової допомоги з відтермінуванням 

виплати приймається у разі недостатності станом на дату прийняття рішення 

коштів, передбачених у кошторисі Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю на відповідний рік. 

12. Інспекція із забезпечення якості інформує кандидата в аудитори про 

прийняте рішення про відмову у наданні фінансової допомоги та про надання 

фінансової допомоги з відтермінуванням виплати. 

_____________________________________________ 



 
 

Додаток 

 

Інспекція із забезпечення якості  

Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю 

____________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові,  

____________________________________ 

унікальний номер кандидата в аудитори 

_________________________________________ 

код РНКОПП) 

ЗАЯВА 

про надання фінансової допомоги  

Відповідно до Програми підтримки талановитої молоді при атестації 

аудиторів та Порядку використання коштів на фінансування заходів за 

Програмою підтримки талановитої молоді при атестації аудиторів прошу 

розглянути можливість надання мені фінансової допомоги як кандидату в 

аудитори, який успішно склав іспит: 

                                                                

____________________________________________________________________  

(вказати назву іспиту) 

 

Я ознайомлений, що фінансова допомога надається кандидатам в 

аудитори, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 4 Порядку 

використання коштів на фінансування заходів за Програмою підтримки 

талановитої молоді при атестації аудиторів з урахуванням обмеження 

встановленого пунктом 5 Порядку. 

 

Суму фінансової допомоги прошу перерахувати на мій розрахунковий 

(картковий) рахунок за такими реквізитами:  

IBAN: 

_______________________________________________________________ 

Банк: 

_______________________________________________________________ 
 

До заяви додаю довідку вищого навчального закладу про здобування 

вищої освіти у денній формі навчання. 

 

__ ________ 20__ р.      

 

____________________ 

(підпис кандидата в 

аудитори) 

_____________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові 

кандидата в аудитори) 

 


