
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю  

Державної установи «Орган 

суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» 

від 05 лютого 2021 року № 2/2/29 

 

ЗМІНИ 

до Порядку та Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської 

діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес 

 

І. Унести до Порядку подання інформації про надання суб’єктом 

аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний 

інтерес, (далі – Порядок) наступні зміни: 

1. Доповнити Порядок новим пунктом 4 у наступній редакції: 

«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.». 

2. Пункти 4–7 Порядку вважати відповідно пунктами 5–8. 

3. В абзаці третьому пункту 5 Порядку:  

після слів «аудиторським звітом» доповнити словами «, 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»; 

слова «(рік / квартал)» замінити словами «(квартал / півріччя / дев’ять 

місяців / рік)». 

4. Пункт 7 викласти у наступній редакції:  

«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.». 
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ІІ. Унести до Форми подання інформації про надання суб’єктом 

аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний 

інтерес, наступні зміни: 

1. Преамбулу таблиці доповнити новими абзацами: 

«Загальна сума витрат з оплати праці працівників САД, що була 

нарахована у звітному році: _______(грн) 

у тому числі витрати з оплати праці аудиторів САД: _______(грн)»; 

2. У графі 7 таблиці слова «(рік / квартал)» замінити словами «(квартал / 

півріччя / дев’ять місяців / рік)»; 

3. Доповнити таблицю новою графою 16 у наступній редакції: 

«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»;  

4. Графи 16–17 таблиці вважати відповідно графами 17–18. 

_____________________________ 


