
Аудиторська палата України: 
новації Закону 2597

Каменська Т.О.
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Після 01.01.2023 р.

Аудиторська палата України  -
юридична особа, яка 

здійснює 

професійне самоврядування 

аудиторів та не має на меті 

отримання прибутку,  створена 

згідно з Законом України  «Про 

аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» з метою 

забезпечення  реалізації завдань 

аудиторського самоврядування.

До 31.12. 2022 р.

Аудиторська палата України  -
юридична особа, яка 

здійснює 

професійне самоврядування 

аудиторської діяльності та не має на 

меті отримання прибутку,  створена 

згідно з Законом України  «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» з метою забезпечення  

реалізації завдань аудиторського 

самоврядування.



Фізичні особи Суб'єкти аудиторської 
діяльності

Члени АПУ:

є зареєстровані у  Реєстрі



Розділ IX

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВРЯДУВАННЯ АУДИТОРІВ

Стаття 46. Загальні принципи професійного самоврядування аудиторів

Стаття 47. Аудиторська палата України

Стаття 48. З’їзд аудиторів України

Стаття 49. Рада Аудиторської палати України
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Професійна організація аудиторів та бухгалтерів - громадська

організація, утворена відповідно до Закону України "Про громадські

об’єднання" для реалізації та захисту прав і свобод, задоволення

суспільних, зокрема економічних, соціальних, професійних та інших

інтересів аудиторів та бухгалтерів, має всеукраїнський статус та

серед загальної кількості членів якої не менше 50 відсотків

складають аудитори та/або бухгалтери.

Повноправне членство аудитора у професійній організації

аудиторів та бухгалтерів - членство (участь) аудитора (за

наявності) в одній із професійних організацій аудиторів та

бухгалтерів, інформація про яке подана аудитором до Реєстру

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності для оприлюднення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17


Після 01.01.2023 р.

Аудиторській палаті України, за умови

що її організаційна структура

унеможливлює виникнення реального

чи потенційного конфлікту інтересів

або втручання її органів управління у

виконання делегованих повноважень,

що може вплинути на об’єктивність

або неупередженість рішень, або на

вчинення чи невчинення дій під час

виконання зазначених повноважень,

делегуються такі повноваження:

До 31.12.2022 р.

Аудиторській палаті України, за умови

що її організаційна структура

унеможливлює виникнення конфлікту

інтересів, делегуються такі

повноваження:

Делеговані повноваження



Після 01.01.2023 р.

1) контроль якості аудиторських послуг суб’єктів

аудиторської діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит

фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності

підприємств, що становлять суспільний інтерес,

проведення інших перевірок, передбачених цим

Законом;

2) здійснення дисциплінарних проваджень щодо

суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють

обов’язковий аудит фінансової звітності, крім суб’єктів

аудиторської діяльності, які здійснюють аудит фінансової

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес,

та аудиторів, крім випадків визначених цим Законом.

3) контроль якості аудиторських послуг суб’єктів

аудиторської діяльності, які повідомили про намір

здійснювати обов’язковий аудит фінансової

звітності, проведення інших перевірок, передбачених

цим Законом;

4) контроль за безперервним професійним

навчанням аудиторів.

До 31.12.2022 р.

1) реєстрація аудиторів та суб’єктів

аудиторської діяльності;

2) контроль якості аудиторських послуг

суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих, які

здійснюють обов’язковий аудит фінансової

звітності підприємств, що становлять

суспільний інтерес;

3) здійснення дисциплінарних проваджень

щодо суб’єктів аудиторської діяльності, крім тих,

які здійснюють обов’язковий аудит фінансової

звітності підприємств, що становлять

суспільний інтерес;

4) контроль за безперервним навчанням

аудиторів, крім тих, які здійснюють обов’язковий

аудит фінансової звітності підприємств, що

становлять суспільний інтерес;

Делеговані повноваження



Після 01.01.2023 р.

Ст.15 п.7

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю здійснює

нагляд за виконанням Аудиторською палатою України та

професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих

повноважень.

Для здійснення такого нагляду Аудиторська палата України та

професійні організації аудиторів та бухгалтерів, яким були

делеговані певні повноваження, подають до Органу суспільного

нагляду за аудиторською діяльністю звіти про виконання

делегованих повноважень за формою, затвердженою Радою

нагляду. Радою нагляду та Інспекцією може аналізуватися інша

інформація з відкритих джерел про діяльність Аудиторської палати

України та професійних організацій аудиторів та бухгалтерів.

У разі виникнення у Аудиторської палати України або професійної

організації аудиторів та бухгалтерів, якій були делеговані певні

повноваження, реального чи потенційного конфлікту інтересів під

час виконання делегованих повноважень або втручання її органів

управління на виконання делегованих повноважень, Аудиторська

палата України, така професійна організація або інша особа, якій

стало відомо про такі обставини, зобов’язана негайно повідомити

про це Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

До 31.12.2022 р.

Ст15. п.6.

6. Орган суспільного нагляду за аудиторською

діяльністю в порядку, визначеному цим

Законом, здійснює нагляд за виконанням

Аудиторською палатою України делегованих їй

повноважень.

Делеговані повноваження



Після 01.01.2023 р.

Ст.15 п.9

7)отримувати від Аудиторської палати України та

професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, яким

делеговані певні повноваження, звіти про виконання ними

делегованих повноважень та проводити перевірки

Аудиторської палати України і таких професійних

організацій аудиторів та бухгалтерів з метою забезпечення

дотримання ними вимог законодавства при виконанні

делегованих повноважень;

8) розглядати та переглядати рішення, прийняті

Аудиторською палатою України та професійними

організаціями аудиторів та бухгалтерів, в межах виконання

ними делегованих повноважень;

9) надавати обґрунтовані рекомендації щодо дій, які

необхідно здійснити Аудиторській палаті України та

професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів для

належного виконання повноважень, делегованих їм у

порядку та на умовах, визначених цим Законом;

До 31.12.2022 р.

Ст15. п.8.

8. Для здійснення нагляду Орган суспільного

нагляду за аудиторською діяльністю має право:

7) отримувати звіти від Аудиторської палати України

та проводити перевірки Аудиторської палати України

з метою забезпечення виконання нею відповідно до

вимог Органу суспільного нагляду за аудиторською

діяльністю делегованих повноважень;

8) розглядати та переглядати рішення, прийняті

Аудиторською палатою України, в межах виконання

нею делегованих повноважень;

9) надавати обґрунтовані рекомендації щодо дій, які

необхідно здійснити Аудиторській палаті України для

належного виконання нею делегованих повноважень.

Делеговані повноваження



Після 01.01.2023 р.

Ст.15 п.8
У разі систематичного (два і більше разів) протягом двох років

невиконання Аудиторською палатою України або професійною

організацією аудиторів та бухгалтерів, якій делеговані певні

повноваження, рішень Органу суспільного нагляду за аудиторською

діяльністю, виникнення реального чи потенційного конфлікту

інтересів при виконанні ними делегованих повноважень,

втручання їх органів управління на виконання делегованих

повноважень, що вплинуло на об’єктивність або

неупередженість рішень, або на вчинення чи невчинення дій

під час виконання зазначених повноважень, допущення

Аудиторською палатою України систематичних порушень вимог

пунктів 2-7 частини шостої та частини сьомої статті 47 цього Закону

або встановлення невідповідності професійної організації

встановленим вимогам Рада нагляду приймає рішення про

відкликання таких делегованих повноважень. У такому разі

повторне делегування повноважень Аудиторській палаті

Україні або професійній організації аудиторів та бухгалтерів

можливе не раніше ніж через рік після прийняття Радою

нагляду рішення про відкликання делегованих повноважень.

Радою нагляду може бути прийнято рішення про дострокове

повторне делегування повноважень Аудиторській палаті Україні або

професійній організації аудиторів та бухгалтерів після усунення

виявлених недоліків.

До 31.12.2022 р.
Ст 15. п. 7. 

У разі систематичного невиконання Аудиторською

палатою України рішень Органу суспільного нагляду

за аудиторською діяльністю два і більше разів,

виникнення конфлікту інтересів при виконанні

Аудиторською палатою України повноважень,

передбачених частиною п’ятою цієї статті, та

допущення Аудиторською палатою України порушень

вимог пунктів 2-7 частини шостої та частини сьомої

статті 47 цього Закону Орган суспільного нагляду за

аудиторською діяльністю ініціює скликання

позачергового з’їзду аудиторів з метою

дострокового припинення повноважень членів Ради

Аудиторської палати України. Рішення про

дострокове припинення повноважень членів Ради

Аудиторської палати України та рішення щодо

делегування нових членів до Ради Аудиторської

палати України приймає з’їзд аудиторів у порядку,

визначеному цим Законом. При цьому до складу Ради

Аудиторської палати України не можуть бути

делеговані члени Ради Аудиторської палати України,

з вини яких відбулися порушення, що стали причиною

скликання позачергового з’їзду аудиторів.

Делеговані повноваження

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n159
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n733
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n740


Після 01.01.2023 р.
1) веде облік членів Аудиторської палати України;

2) регулює взаємовідносини між членами Аудиторської палати України

у процесі провадження аудиторської діяльності;

3) забезпечує інформаційну підтримку професійної діяльності членів

Аудиторської палати України з використанням усіх доступних засобів

інформації;

4) бере участь у проведенні експертизи законопроектів і нормативно-

правових актів з питань аудиторської діяльності, формує пропозиції з

питань нормативно-правового забезпечення аудиторської діяльності

до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, органів

державної влади, суб’єктів законодавчої ініціативи;

5) узагальнює інформацію про практику застосування міжнародних

стандартів аудиту та надає рекомендації на запити щодо спірних та

складних питань;

6) представляє аудиторів України у відносинах з органами державної

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими

особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від

форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними

організаціями;

7) забезпечує захист професійних прав аудиторів;

8) налагоджує ефективну взаємодію з професійними організаціями

аудиторів та бухгалтерів;

9) виконує делеговані повноваження у порядку і на умовах,

визначених цим Законом.

До 31.12.2022 р.
1) регулює взаємовідносини між членами Аудиторської

палати України у процесі провадження аудиторської діяльності;

2) бере участь у проведенні експертизи законопроектів і

нормативно-правових актів з питань аудиторської діяльності;

3) узагальнює інформацію про практику застосування

міжнародних стандартів аудиту та надає рекомендації на запит

суб’єктів аудиторської діяльності щодо спірних та складних

питань;

4) представляє аудиторів України у відносинах з органами

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх

посадовими і службовими особами, підприємствами,

установами, організаціями незалежно від форми власності,

громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

5) забезпечує захист професійних прав аудиторів;

6) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно

аудиторів України.

Щорічно Аудиторська палата України отримує від

суб’єктів аудиторської діяльності звіти про надані ними

послуги, здійснює їх аналіз та подає до Органу суспільного

нагляду за аудиторською діяльністю узагальнену

інформацію про діяльність цих суб’єктів та стан

аудиторської діяльності в Україні.

Власні повноваження



Після 01.01.2023 р.

Діяльність Аудиторської палати України є публічною.

Звіт про діяльність Аудиторської палати України,

фінансова звітність, кошторис Аудиторської палати

України та звіт про його виконання, річні програми

роботи та звіти про їх виконання підлягають

розміщенню на офіційному веб-сайті Аудиторської

палати України протягом 180 днів з дня закінчення

календарного року.

Аудиторська палата України зобов’язана вести 

бухгалтерський облік, подавати та 

оприлюднювати фінансову звітність, складену за 

міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Річна фінансова звітність  Аудиторської палати 

України підлягає обов’язковій перевірці 

незалежним суб’єктом аудиторської діяльності, 

відбір якого здійснюється Радою Аудиторської 

палати України відповідно до Порядку, 

затвердженого з’їздом аудиторів України

До 31.12.2022 р.

Діяльність Аудиторської палати України є

публічною. Звіт про діяльність Аудиторської

палати України, фінансова звітність, кошторис

Аудиторської палати України та звіт про його

виконання, інформація про стан аудиторської

діяльності в Україні, річні програми роботи та

звіти про їх виконання підлягають розміщенню

на офіційному веб-сайті Аудиторської палати

України протягом 180 днів з дня закінчення

календарного року.

Аудиторська палата України



Після 01.01.2023 р.

Регіональні відділення не передбачені

До 31.12.2022 р.

За рішенням з’їзду аудиторів України

можуть бути утворені регіональні

відділення Аудиторської палати України.

Повноваження регіональних відділень та

порядок їх діяльності визначаються

положенням, що затверджує з’їзд аудиторів

України.

Регіональні відділення Аудиторської палати України



Органами управління Аудиторської палати України є:

1) з’їзд аудиторів України;

2) Рада Аудиторської палати України.

9. У складі Аудиторської палати України з метою забезпечення проведення

перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської

діяльності створюється комітет з контролю якості аудиторських послуг.

10. Ведення поточних справ у Аудиторській палаті України здійснює Секретаріат.

Порядок діяльності Секретаріату Аудиторської палати України

визначається положенням, що затверджує з’їзд аудиторів України.

Аудиторська палата України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001230-18#n595


Після 01.01.2023 р.

З’їзди аудиторів України можуть бути

черговими, повторними та позачерговими.

Чергові з’їзди аудиторів України проводяться

до 1 серпня кожного року.

Конкретна дата проведення з’їзду аудиторів

України визначається рішенням Ради

Аудиторської палати України. Якщо до 1

серпня поточного року Рада Аудиторської

палати України не визначить дату проведення

з’їзду аудиторів України, його проведення має

право ініціювати Орган суспільного нагляду за

аудиторською діяльністю.

До 31.12.2022 р.

З’їзди аудиторів України можуть бути

черговими, повторними та позачерговими.

Чергові з’їзди аудиторів України проводяться в

другому кварталі кожного року.

Конкретна дата проведення з’їзду аудиторів

України визначається рішенням Ради

Аудиторської палати України. Якщо до кінця

другого кварталу поточного року Рада

Аудиторської палати України не визначить дату

проведення з’їзду аудиторів України, його

проведення має право ініціювати Орган

суспільного нагляду за аудиторською

діяльністю.

З’їзд аудиторів України



Після 01.01.2023 р.
До виключної компетенції з’їзду аудиторів України

належать такі питання:

1) делегування аудиторів до Ради Аудиторської палати України

та дострокового припинення їхніх повноважень;

2) затвердження Статуту Аудиторської палати України,

Положення про Раду Аудиторської палати України, Положення про

Комітет з контролю якості аудиторських послуг, Положення про

Секретаріат Аудиторської палати України, Положення про порядок

складання кошторису Аудиторської палати України, Порядку

скликання та проведення з’їзду, Регламенту з’їзду;

3) затвердження Положення про членські внески та визначення

розміру членських внесків та інших платежів членів Аудиторської

палати України, необхідних для виконання Аудиторською палатою

України передбачених цим Законом повноважень;

4) схвалення звітів голови Аудиторської палати України та членів

Ради Аудиторської палати України;

5) схвалення звіту про виконання кошторису Аудиторської палати

України;

6) прийняття рішень про вступ Аудиторської палати України до

міжнародних та інших організацій, про вихід із цих організацій.

До 31.12.2022 р.
До виключної компетенції з’їзду аудиторів

України належать такі питання:

1) делегування аудиторів до Ради Аудиторської палати України

та дострокового припинення їхніх повноважень;

2) затвердження Статуту Аудиторської палати України,

Положення про Раду Аудиторської палати України, Положення

про Комітет з контролю якості аудиторських послуг, Положення

про Секретаріат Аудиторської палати України, Положення про

регіональні відділення, Порядку скликання та проведення

з’їзду, Регламенту з’їзду;

3) затвердження Положення про членські внески та визначення

розміру членських внесків та інших платежів членів Аудиторської

палати України, необхідних для виконання Аудиторською

палатою України передбачених цим Законом повноважень;

4) заслуховування звітів членів Ради Аудиторської палати

України та Голови Аудиторської палати України;

5) схвалення звіту про виконання кошторису Аудиторської

палати України;

6) прийняття рішень про вступ Аудиторської палати України до

міжнародних та інших організацій, про вихід із цих організацій.

З’їзд аудиторів України



Після 01.01.2023 р.
.

7.Аудитор особисто бере участь у з’їзді аудиторів України.

11. Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані

Аудиторською палатою України на вимогу професійних організацій

аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними

членами не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів,

зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року, а також

Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

12. У разі неможливості проведення з’їзду аудиторів України у

зв’язку з запровадженням воєнного стану або встановленням

обмежувальних заходів він може бути скликаний та проведений

дистанційно за допомогою дистанційної електронної системи із

використанням засобів електронної ідентифікації у порядку,

визначеному Органом суспільного нагляду за аудиторською

діяльністю. У такому разі дистанційна електронна система має бути

безпечною, захищеною та надійною.

До 31.12.2022 р.

7. Аудитор особисто бере участь у з’їзді аудиторів України.

Аудитор має право делегувати (передати) свій голос іншому

аудитору, про що він письмово інформує Аудиторську палату

України. При цьому кожне таке нове делегування аудитором

свого голосу скасовує попереднє делегування (за наявності).

Інформація про делегування (передачу) аудитором свого голосу

іншому аудитору вноситься Аудиторською палатою України до

Реєстру. Одному аудитору може бути делеговано (передано) не

більше 10 додаткових голосів..

11. Позачергові з’їзди аудиторів України можуть бути скликані

Аудиторською палатою України на вимогу професійних

організацій аудиторів України, а також у випадках, передбачених

цим Законом, Органом суспільного нагляду за аудиторською

діяльністю.

12. Порядком скликання та проведення з’їзду аудиторів України

може передбачатися можливість прийняття рішень з’їздом

аудиторів України за допомогою дистанційної електронної

системи голосування. У такому разі система електронного

голосування має бути безпечною, захищеною та надійною.

З’їзд аудиторів України



Після 01.01.2023 р.

Загальна кількість членів Ради Аудиторської

палати України становить 11 осіб. Голова

Аудиторської палати України входить до Ради

Аудиторської палати України за посадою.

Строк повноважень членів Ради Аудиторської палати 

України становить п’ять років. Одна й та сама особа 

не може делегуватися до складу Ради Аудиторської 

палати України більше  ніж два строки підряд.

До 31.12.2022 р.

Загальна кількість членів Ради Аудиторської

палати України становить 11 осіб.

Строк повноважень членів Ради Аудиторської 

палати України становить п’ять років. Одна і та 

сама особа не може делегуватися до складу 

Ради Аудиторської палати України більше двох 

строків. Не можуть обиратися до складу Ради 

Аудиторської палати України особи, які два і 

більше строків були членами Аудиторської 

палати України, створеної відповідно 

до Закону України "Про аудиторську 

діяльність".

Рада Аудиторської палати України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3125-12


Після 01.01.2023 р.
Голова Аудиторської палати України обирається членами Аудиторської

палати України на з’їзді аудиторів України таємним голосуванням з числа

висококваліфікованих аудиторів і стажем аудиторської діяльності не

менше п’яти років. Обраним вважається кандидат, який одержав більше

половини голосів від загальної кількості зареєстрованих делегатів з’їзду. У

разі якщо жоден з кандидатів не одержав більше половини голосів від

загальної кількості зареєстрованих делегатів з’їзду, проводиться повторне

таємне голосування, участь у якому беруть два кандидати, які набрали

найбільшу кількість голосів, при цьому обраним вважається кандидат, який

одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів делегатів з’їзду, які

взяли участь у голосуванні.

Строк повноважень голови Аудиторської палати України становить

п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою Аудиторської

палати України більше ніж два строки підряд";

Повноваження голови Аудиторської палати України достроково

припиняються у випадках, визначених частиною сьомою статті 49 цього

Закону.

З моменту дострокового припинення повноважень голови Аудиторської

палати України і до обрання з’їздом аудиторів України нового голови

Аудиторської палати України, Рада Аудиторської палати України може

призначити тимчасово виконуючого обов’язки голови Аудиторської палати

України з числа членів Ради Аудиторської палати України"

До 31.12.2022 р.

Голова Аудиторської палати України

обирається з’їздом аудиторів України з

числа членів Ради Аудиторської палати

України.

Голова Аудиторської палати України



Після 01.01.2023 р.

Секретаріат очолює Виконавчий директор, який

призначається на посаду і звільняється рішенням

Ради Аудиторської палати України. Порядок

призначення і звільнення Виконавчого директора

визначається Статутом Аудиторської палати

України.

До 31.12.2022 р.

Секретаріат очолює Виконавчий директор,

який призначається на посаду з’їздом аудиторів

України та працює в Аудиторській палаті

України за основним місцем роботи.

Виконавчий директор має бути непрактикуючою

особою.

.

Секретаріат Аудиторської палати України



Після 01.01.2023 р.
Комітет з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської палати України та

комітети з контролю якості аудиторських послуг професійних організацій

аудиторів та бухгалтерів, яким у порядку, визначеному цим Законом, делеговано

повноваження з контролю якості аудиторських послуг, забезпечують проведення

перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської

діяльності, крім тих, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності

підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Голова комітету виконує представницькі функції від імені комітету Аудиторської

палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів.

5. Повноваження голови комітету припиняються у разі:

1) особистої письмової заяви про складення повноважень голови комітету;

2) скасування реєстрації у Реєстрі;

3) за рішенням вищого органу управління Аудиторської палати України або

професійної організації аудиторів та бухгалтерів.

З моменту припинення повноважень і до обрання вищим органом управління

Аудиторської палати України або професійної організації аудиторів та бухгалтерів

голови комітету Рада Аудиторської палати України або визначений Статутом

професійної організації аудиторів та бухгалтерів інший орган управління такої

професійної організації може призначити тимчасово виконуючого обов’язки

голови комітету.

До 31.12.2022 р.

Комітет з контролю якості

аудиторських послуг забезпечує

проведення перевірок суб’єктів

аудиторської діяльності, крім тих,

які здійснюють обов’язковий аудит

фінансової звітності підприємств,

що становлять суспільний інтерес.

Комітет з контролю якості Аудиторської палати України



Для виконання делегованих повноважень –

внески з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності

за результатами надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту, крім

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний

інтерес.

АПУ може утримуватись за рахунок:

▪ членських внесків та інших платежів членів АПУ в розмірі, визначеному з’їздом аудиторів

України;

▪ добровільних внесків, що надходять від професійних організацій аудиторів України, аудиторів

та суб’єктів аудиторської діяльності;

▪ коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги

чи добровільних пожертвувань;

▪ надходжень у вигляді дивідендів та інших пасивних доходів від господарської діяльності

юридичних осіб, створених за участю АПУ;

▪ надходжень від надання в оренду або продаж власних об’єктів нерухомості;

▪ інших джерел, не заборонених законодавством України.

Джерела фінансування Аудиторської палати України



Після 01.01.2023 р.
Для забезпечення фінансування діяльності Аудиторської палати

України суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити

обов’язковий аудит фінансової звітності (крім суб’єктів аудиторської

діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний

інтерес), зобов’язані сплачувати такі внески на користь Аудиторської

палати України:

1) фіксований внесок, розмір якого становить 0,3 мінімальної

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з

кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської

діяльності за результатами надання аудиторських послуг з

обов’язкового аудиту фінансової звітності;

2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на

додану вартість) за договорами з надання аудиторських послуг з

обов’язкового аудиту фінансової звітності або інших обов’язкових

завдань, розмір якого визначається Аудиторською палатою

України…

У разі відкликання повноважень, делегованих Аудиторській палаті

України відповідно до абзацу першого частини п’ятої цієї статті,

суб’єкти аудиторської діяльності з дати набрання чинності

відповідним рішенням Ради нагляду сплачують внески, передбачені

цією частиною, на користь Органу суспільного нагляду за

аудиторською діяльністю.

До 31.12.2022 р.

Для забезпечення фінансування діяльності Аудиторської

палати України суб’єкти аудиторської діяльності зобов’язані

за кожним договором з надання аудиторських послуг з

обов’язкового аудиту іншим юридичним особам, які не є

підприємствами, що становлять суспільний інтерес,

сплачувати такі внески на користь Аудиторської палати

України:

фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного

року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого

суб’єктом аудиторської діяльності за результатами

надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту;

внесок у відсотках суми винагороди (без урахування

податку на додану вартість) за договором з надання

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, розмір якого

визначається Аудиторською палатою України, але не може

бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з

обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять

суспільний інтерес..

Джерела фінансування Аудиторської палати України



1. Участь в номінаційному комітеті, щодо обрання членів Ради нагляду ОСНАД.

Стаття 16.
Три особи з числа непрактикуючих осіб обираються за відкритим конкурсом із прозорою процедурою номінаційним

комітетом, що формується шляхом делегування по одному представнику від центрального органу виконавчої влади, що

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку, Аудиторської палати України, двох представників Національного банку України та

трьох представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, які мають у своєму складі повноправними членами

не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, зареєстрованих у Реєстрі станом на 1 січня поточного року.

2. Висунення кандидатів до членів Ради нагляду ОСНАД

3. Участь у роботі Комісії з атестації

Ст 19. п.8. Комісія з атестації складається з дев’яти осіб та формується шляхом делегування до її складу:
однієї особи від Аудиторської палати України;

4. Підготовка кандидатів в аудитори до кваліфікаційного іспиту.
Ст.19. п.7. Підготовку до складання іспитів відповідно до програм, затверджених комісією з атестації, можуть

проводити заклади вищої освіти та інші юридичні особи, професійні організації аудиторів та бухгалтерів.

5. Проведення освітніх заходів в процесі безперервного професійного навчання

аудиторів.
Ст 19. п.18. Освітні заходи можуть проводити:

юридичні особи, які відповідають вимогам, встановленим комісією з атестації;

Додаткові функції Аудиторської палати України



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

Тетяна Каменська 

Голова Аудиторської палати України


