
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Ради нагляду  

за аудиторською діяльністю 

від 26 серпня 2022 року № 2/8/50 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться до Рекомендацій щодо проведення перевірок з контролю якості 

аудиторських послуг 

 

1. Доповнити розділ І Рекомендацій пунктом 4 такого змісту: 

«4. При складанні в електронній формі документів, передбачених цими 

Рекомендаціями, типова форма яких, затверджена Радою нагляду, датою 

оформлення документа вважається дата накладання електронного підпису на 

електронний документ, а у разі накладання кількох електронних підписів – дата 

накладання останнього електронного підпису.». 

2. Доповнити пункт 18 розділу ІІ Рекомендацій новим абзацом такого 

змісту: 

«Інформаційну анкету з додатками може бути створено в електронній 

формі з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до 

законодавства про електронні документи та електронний документообіг.». 

3. Доповнити абзац перший пункту 30 розділу ІІ Рекомендацій новим 

реченням такого змісту:  

«У період дії воєнного стану або стану війни перевірка за 

місцезнаходженням САД може не проводитися у разі наявності обставин, що 

можуть ставити під загрозу життя і безпеку осіб, які беруть участь у перевірці.». 

4. Пункт 31 розділу ІІ Рекомендацій викласти у такій редакції: 

«31. Для проведення перевірки за місцезнаходженням САД 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 одним із способів, передбачених абзацами другим, третім та п’ятим пункту 

15 розділу ІІ Порядку проведення перевірок. 

Направлення може бути створено в електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису відповідно до законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг.». 

5. У пункті 32 розділу ІІ Рекомендацій: 

абзац перший викласти у такій редакції:  

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

проведенню(я) перевірки з контролю якості (недопущення інспектора (групи 

інспекторів), відсутність системи контролю якості, ненадання необхідних для 

перевірки документів, ненадання доступу до електронних баз, систем та 

програмних комплексів САД, наявність інших об’єктивних і незалежних від 

Інспекції/Комітету) причин, інспектор (керівник групи інспекторів) складає та 



 

2 
 

підписує акт про неможливість проведення перевірки (далі – акт) у двох 

примірниках. Акт може бути створено в електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису відповідно до законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг.»; 

доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту: 

«Такий акт складається та підписується інспектором (керівником групи 

інспекторів) у разі відкликання САД згоди на проведення перевірки, наданої у 

період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або 

скасування, при виникненні обставин, що можуть ставити під загрозу життя і 

безпеку осіб, які беруть участь у перевірці, що не є ухиленням САД від 

проведення перевірки з контролю якості.»; 

абзаци другий-третій вважати відповідно абзацами третім-четвертим. 

6. Доповнити пункт 3 розділу ІІІ Рекомендацій новим абзацом такого 

змісту: 

«На підставі пропозиції САД, який перевіряється, за рішенням 

Інспекції/Комітету, САД може надавати упродовж перевірки віддалений 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 Закону, матеріалів, 

інформації та документів, необхідних для проведення перевірки, за умови 

забезпечення виконання інспекторами вимог пункту 2 розділу III Порядку 

проведення перевірок, а також за умови можливості оформлення САД 

документів відповідно до законодавства про електронні документи та 

електронний документообіг.». 

7. Доповнити розділ ІІІ Рекомендацій пунктом 17 такого змісту: 

«17. У разі виявлення інспектором під час проведення перевірки з 

контролю якості аудиторських послуг, в тому числі під час проведення 

відстеження виконання наданих рекомендацій, фактів, які можуть бути 

підставою для професійної відповідальності аудитора або САД, Інспекція 

звертається до Ради нагляду та/або Аудиторської палати України, Комітет – до 

Аудиторської палати України із відповідною заявою щодо дій аудитора або САД, 

які можуть бути підставою для професійної відповідальності такого аудитора або 

САД.». 

8. Доповнити після абзацу першого пункту 7 розділу ІV Рекомендацій 

новим абзацом такого змісту: 

«Обговорення проекту звіту може бути проведено у режимі 

відеоконференції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За 

згодою учасників обговорення може бути здійснено відео- та/або аудіозапис 

обговорення проекту звіту.». 

9. У пункті 9 розділу ІV Рекомендацій:  

доповнити після абзацу першого новим абзацом такого змісту: 

«Протокол може бути створено в електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису відповідно до законодавства про 

електронні документи та електронний документообіг.»; 

абзац другий вважати відповідно абзацом третім; 
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доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту: 

«У разі проведення обговорення проекту звіту у режимі відеоконференції 

два примірника протоколу у день обговорення направляються САД одним із 

способів, передбачених пунктом 15 розділу II Порядку проведення перевірок, 

для підписання керівником САД, один з яких протягом трьох днів після 

одержання підлягає обов’язковому поверненню Інспекції/Комітету.». 

10. У пункту 1 розділу V після слів «перевірок із контролю якості, 

здійснює Інспекція/Комітет» доповнити словами «відповідно до наданих 

Законом повноважень на проведення перевірок з контролю якості». 

11. Доповнити після абзацу першого пункту 8 розділу V Рекомендацій 

новим абзацом такого змісту: 

«На підставі пропозиції САД, який перевіряється, за рішенням 

Інспекції/Комітету, для відстеження виконання рекомендацій САД може 

надавати віддалений доступ до електронних баз, систем та програмних 

комплексів, що використовуються під час автоматизації провадження його 

фінансово-господарської діяльності, та інших матеріалів, інформації та 

документів, необхідних для проведення відстеження, за умови забезпечення 

виконання інспекторами вимог пункту 2 розділу III Порядку проведення 

перевірок, а також за умови можливості оформлення САД документів відповідно 

до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.». 

12. Доповнити після пункту 8 розділу V Рекомендацій новим пунктом 9 

такого змісту: 

«9. У разі наявності обставин, що перешкоджають (унеможливлюють) 

проведенню(я) відстеження виконання рекомендацій (ненадання повідомлення 

щодо запровадження рекомендацій, ненадання необхідних для відстеження 

документів, ненадання доступу до електронних баз, систем та програмних 

комплексів САД, наявність інших об’єктивних і незалежних від 

Інспекції/Комітету причин), інспектор (керівник групи інспекторів) складає та 

підписує акт у порядку, визначеному пунктом 32 розділу ІІ цих Рекомендацій. 

Такий акт складається та підписується інспектором (керівником групи 

інспекторів) також у разі відкликання САД згоди на проведення перевірки, 

наданої у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його 

припинення або скасування. 

Один примірник акта про неможливість проведення перевірки 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.». 

Пункти 9–11 розділу V Рекомендацій вважати відповідно пунктами 10–12. 

13.  Доповнити після абзацу першого пункту 10 розділу V Рекомендацій 

новим реченням та новим абзацом такого змісту: 

«У разі отримання від САД обґрунтованих коментарів Інспектором може 

бути проведено обговорення проекту висновку із САД:  

за місцезнаходженням Інспекції/Комітету; 

місцезнаходженням САД; 
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в інших спосіб, узгоджений інспектором (керівником групи інспекторів) та 

САД. 

Обговорення проекту висновку може бути проведено у режимі 

відеоконференції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За 

згодою представників САД та інспектора (групи інспекторів) може бути 

здійснено відео- та/або аудіозапис обговорення проекту звіту.». 

14. Пункт 12 розділу V Рекомендацій викласти у такій редакції: 

«12. У разі позитивного висновку щодо виконання обов’язкових 

рекомендацій, наданих за результатами проведення перевірки, Інспекція/Комітет 

приймає рішення про виконання САД обов’язкових до виконання рекомендацій. 

У разі негативного висновку щодо виконання обов’язкових рекомендацій, 

наданих за результатами проведення перевірки:  

Інспекція приймає рішення про невиконання САД обов’язкових до 

виконання рекомендацій та направляє до Ради нагляду ОСНАД подання про 

застосування стягнень (у випадку коли перевірку проводить Інспекція); 

Комітет приймає рішення про невиконання САД обов’язкових до 

виконання рекомендацій та направляє до Ради Аудиторської палати України 

подання про застосування стягнень (у випадку коли перевірку проводить 

Комітет).». 

_____________________________________________ 
 
 


