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РАДА НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
  27 грудня 2022 року     Київ № 1/12/54  

 

Про затвердження форм заяв, які подаються аудиторами та суб’єктами 

аудиторської діяльності для їх реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності інформації (змін до неї) та видалення реєстрової 

інформації з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності  

 

Відповідно до підпункту 13 пункту 3 розділу І Закону України від 20 

вересня 2022 року № 2597-IX «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в 

Україні» Рада нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю 

 

В И Р I Ш И Л А: 

1. Затвердити форми заяв, які подаються аудиторами та суб’єктами 

аудиторської діяльності для їх реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності інформації (змін до неї) та видалення реєстрової 

інформації з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що 

додаються: 

1) Заява про реєстрацію фізичної особи у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності та внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності інформації про аудитора (форма № 1.1); 

2) Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності змін до реєстрової інформації про аудитора (форма № 1.2); 

3) Заява про видалення реєстрової інформації про аудитора з Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та скасування реєстрації (форма 

№ 1.3); 

4) Заява про реєстрацію суб’єкта аудиторської діяльності у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та  внесення до Реєстру аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності інформації про суб’єкта аудиторської 

діяльності (форма № 2.1); 
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5) Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності  змін до реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської діяльності 

(форма № 2.2); 

6) Заява про видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської 

діяльності з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та 

скасування реєстрації (форма № 2.3); 

7) Заява про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності інформації (змін до неї) про суб’єкта аудиторської діяльності, який 

має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та/або 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання (форма № 3.1); 

8) Заява про видалення реєстрової інформації про суб’єкта аудиторської 

діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності 

та/або обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес, а також виконувати інші обов’язкові завдання з відповідних 

розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (форма № 3.2). 

2. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом 

України від 20 вересня 2022 року № 2597-IX «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської 

діяльності в Україні». 

 

 

Голова   Людмила ГАПОНЕНКО 
 


