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НАКАЗ 
 

13 жовтня 2021 року                               м. Київ                                            № 84-кя  

  

Про результати відстеження виконання  

обов’язкових до виконання рекомендацій  

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність», Порядку проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 29 серпня 2019 року № 362 (зі змінами), та Рекомендацій щодо проведення 

перевірок з контролю якості аудиторських послуг, затверджених рішенням 

Ради нагляду за аудиторською діяльністю від 30 серпня 2019 року № 5/7/13 (зі 

змінами), за результатами проведеного відстеження виконання наданих за 

результатами проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

обов’язкових до виконання рекомендацій 

НАКАЗУЮ: 

1. Надати суб’єкту аудиторської діяльності ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-

АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23504528, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 1037) негативний висновок щодо виконання 

обов’язкових до виконання рекомендацій за результатами проведення 

перевірки з контролю якості аудиторських послуг, наданих ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-

АУДИТ» відповідно до наказу Державної установи «Орган суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю» від 29 січня 2021 року № 17-кя «Про проходження 

перевірки з контролю якості». 

2. Відділу контролю Інспекції із забезпечення якості забезпечити 

направлення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» висновку про результати 

відстеження виконання наданих за результатами проведення перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг обов’язкових до виконання 

рекомендацій. 

3. Направити Раді нагляду за аудиторською діяльністю подання про 

застосування стягнення до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» у зв’язку з 

невиконанням рекомендацій, наданих за результатами проведення перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг. 
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4. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Виконавчий директор 

Інспекції із забезпечення якості                                              Олег КАНЦУРОВ 
 


