
КОМІСІЯ З АТЕСТАЦІЇ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
09 грудня 2020 року  м. Київ № 3.2/4/10 

 

Про результати розгляду документів, поданих аудиторськими 

фірмами і професійними організаціями аудиторів та/або 

бухгалтерів, для проведення освітніх заходів  
 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність», Положення про Комісію з атестації, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України 22 січня 2020 року 

№ 20, та пунктів 9, 10 розділу ІІІ Порядку безперервного професійного 

навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 06 липня 2020 року № 400 (далі – Порядок), Комісія з атестації 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Доручити Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю включити до переліку осіб, які можуть проводити 

освітні заходи, такі професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів: 

1) ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«СПІЛКА АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 14306263); 

2) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД» (код ЄДРПОУ 

43548647); 

3) ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ПАЛАТА АУДИТОРІВ І БУХГАЛТЕРІВ 

УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40723100). 

 

2. Повернути без розгляду документи таких аудиторських фірм, які можуть 

проводити освітні заходи за власними програмами, визнаними професійними 

організаціями – членами Міжнародної федерації бухгалтерів, та професійних 

організацій аудиторів та/або бухгалтерів: 

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНСТ ЕНД 

ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 33306921) (у зв’язку з 

невідповідністю поданих програм освітніх заходів вимогам пункту 13 розділу III 

Порядку та невідповідністю інформації про наявність методичного забезпечення 

для програм освітніх заходів вимогам абзацу четвертого пункту 7 розділу ІІІ 

Порядку в частині ненадання інформації щодо напрямів, видів та обсягу 

(кількості) матеріалів); 

2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БДО» (код 

ЄДРПОУ 20197074) (у зв’язку з неподанням програм освітніх заходів відповідно 
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до вимог абзацу другого пункту 7 і пункту 13 розділу III Порядку та 

невідповідністю інформації про наявність методичного забезпечення для програм 

освітніх заходів вимогам абзацу четвертого пункту 7 розділу ІІІ Порядку в частині 

ненадання інформації щодо напрямів, видів та обсягу (кількості) матеріалів). 

3) ГІЛЬДІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ (код 

ЄДРПОУ 34343388) (у зв’язку з невідповідністю поданих програм освітніх заходів 

вимогам пункту 13 розділу III Порядку). 

 

3. Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

 

4. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

 

 

Головуючий засідання                                                                  Ганна НІКІТАН 

 

 


