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ПОЛОЖЕННЯ 

про Інспекцію із забезпечення якості 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про Інспекцію із забезпечення якості Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Положення) розроблено відповідно 

до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

(далі – Закон) та Статуту Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю (далі – Статут). 

1.2. Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) є складовою Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю (далі – ОСНАД).  

1.3. Повноваження Інспекції визначаються Законом та Статутом у межах 

повноважень, визначених законом. Нагляд за діяльністю Інспекції здійснює Рада 

нагляду за аудиторською діяльністю (далі – Рада нагляду). 

1.4. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, актами Міністерства фінансів України, Статутом, 

актами Ради нагляду, цим Положенням, іншими актами законодавства. 

1.5. Інспекція у своїй діяльності взаємодіє в установленому порядку із 

Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, органами державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами, Аудиторською палатою України, професійними 

організаціями аудиторів та бухгалтерів, суб’єктами аудиторської діяльності та 

аудиторами, іншими фізичними та юридичними особами. 

 

2. Основні завдання та функції  Інспекції 

2.1. Основними завданнями Інспекції відповідно до визначених Законом 

та Статутом повноважень є: 

1) забезпечення реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності; 

2) проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності у випадках, визначених Законом, та інших 

перевірок; 
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3) проведення перевірок відомостей, що містять ознаки професійного 

проступку аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, та реалізацію 

стягнень; 

4) організаційне та методичне забезпечення атестації аудиторів та 

контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів, у випадках, 

визначених Законом; 

5) міжнародне співробітництво в межах повноважень ОСНАД; 

6) документальне оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення;  

7) організаційне, аналітичне, інформаційне, правове та матеріально-

технічне забезпечення діяльності ОСНАД; 

8) виконання інших завдань відповідно до повноважень, покладених на 

Інспекцію Законом та Статутом. 

2.2. Для виконання вищезазначених завдань Інспекція здійснює 

повноваження, визначені Законом та Статутом. 

2.3. З метою забезпечення реалізації повноважень Ради нагляду в частині 

нагляду за діяльністю Інспекції Інспекція: 

1) взаємодіє на постійній основі з Радою нагляду та виконує доручення 

Ради нагляду, надані Інспекції в межах, визначених Законом, повноважень; 

2) здійснює підготовку щорічної програми діяльності ОСНАД та 

забезпечує її виконання після затвердження Радою нагляду; 

3) подає щоквартально на розгляд Ради нагляду попередні результати 

виконання Інспекцією програми діяльності ОСНАД наростаючим підсумком за 

відповідні квартали поточного року та звітну інформацію про діяльність ОСНАД 

наростаючим підсумком за відповідні квартали поточного року; 

4) здійснює підготовку та подає на затвердження Раді нагляду річного 

звіту про діяльність ОСНАД та річного звіту про загальні результати системи 

забезпечення якості;  

5) здійснює підготовку в межах повноважень документів з питань 

регулювання аудиторської діяльності та передає їх на розгляд Ради нагляду; 

6) здійснює підготовку проєкту кошторису ОСНАД та подає його на 

затвердження Раді нагляду в порядку, визначеному Законом та Статутом; 

7) забезпечує щорічне проведення аудиту фінансової звітності ОСНАД 

та надання його результатів на розгляд Ради нагляду; 

8) забезпечує проведення внутрішньої оцінки корупційних ризиків в 

діяльності ОСНАД. 

2.4. З метою забезпечення повноважень Ради нагляду в частині нагляду 

за виконанням делегованих повноважень Аудиторською палатою України та 

професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів Інспекція: 

1) отримує звіти від Аудиторської палати України та професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів про виконання ними делегованих 

повноважень за затвердженою Радою нагляду формою та передає їх на розгляд 

Ради нагляду; 
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2) проводить за рішенням Ради нагляду перевірки Аудиторської палати 

України та/або професійних організацій аудиторів та бухгалтерів з метою 

забезпечення дотримання ними вимог законодавства при виконанні делегованих 

повноважень; 

3) за дорученням Ради нагляду здійснює підготовку та надання Раді 

нагляду проєктів рекомендацій для удосконалення реалізації Аудиторською 

палатою України та професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів 

делегованих повноважень; 

4) аналізує рішення Аудиторської палати України та професійних 

організацій аудиторів та бухгалтерів, прийняті ними в межах виконання 

делегованих повноважень та іншу інформацію з відкритих джерел про діяльність 

Аудиторської палати України та професійних організацій аудиторів та 

бухгалтерів. 

2.5. З метою забезпечення реалізації повноважень Ради нагляду в частині 

нагляду за діяльністю аудиторських комітетів або призначених органів 

(підрозділів), на які покладено відповідні функції згідно з вимогами Закону, 

Інспекція:: 

1) звертається до підприємств, що становлять суспільний інтерес, з 

вимогою про надання підтвердження дотримання процедури відбору та 

прозорості проведення конкурсу і формування рекомендацій аудиторського 

комітету, а також із запитом щодо створення аудиторського комітету 

підприємства, що становить суспільний інтерес, або покладання відповідних 

функцій на інший орган (підрозділ); 

2) аналізує інформацію з відкритих джерел щодо створення 

аудиторського комітету підприємства, що становить суспільний інтерес, або 

покладання відповідних функцій на інший орган (підрозділ); 

3) здійснює підготовку та надання Раді нагляду проєктів рекомендацій 

для удосконалення діяльності аудиторських комітетів та органів (підрозділів), на 

які покладено відповідні функції. 

2.6. З метою здійснення організаційного, матеріально-технічного та 

методичного забезпечення діяльності Ради нагляду та комісії з атестації 

Інспекція: 

1) забезпечує проведення засідань Ради нагляду та комісії з атестації, 

зокрема шляхом забезпечення приміщенням, засобами зв’язку, технічними 

засобами та витратними матеріалами;  

2) здійснює технічне забезпечення проведення засідань Ради нагляду та 

комісії з атестації, в тому числі у режимі відеоконференції з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також технічне забезпечення 

прийняття рішень Ради нагляду заочно методом письмового опитування членів 

Ради нагляду; 

3) забезпечує здійснення комунікації між членами Ради нагляду та 

комісії з атестації в електронному вигляді шляхом надсилання та одержання 

електронною поштою інформаційних повідомлень, документів та/або їх 

сканованих копій, збережених у форматі PDF чи іншому доступному форматі; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?ed=20230101&find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19?ed=20230101&find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97#w2_5
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4) ініціює питання до розгляду Радою нагляду та комісії з атестації, 

здійснює, за потреби, підготовку інформаційних, аналітичних та довідкових 

матеріалів, юридичних довідок з питань, що виносяться на розгляд; 

5) забезпечує ведення протоколів засідань Ради нагляду, оформлення 

прийнятих нею рішень, а також їх належне зберігання відповідно до чинного 

законодавства;  

6) забезпечує ведення протоколів засідань комісії з атестації, 

оформлення прийнятих нею рішень, а також їх належне зберігання відповідно до 

чинного законодавства; 

7) здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих на засіданнях 

Ради нагляду, та інформування Голови Ради нагляду про їх виконання. 

2.7. З метою організації діяльності ОСНАД Інспекція: 

1) координує діяльність ОСНАД з органами державної влади в частині 

регулювання аудиторської діяльності; 

2) взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування щодо здійснення суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю; 

3) здійснює заходи з імплементації у національне законодавство актів 

європейського законодавства з питань аудиту фінансової звітності та 

аудиторської діяльності; 

4) узагальнює практику застосування законодавства з питань аудиту 

фінансової звітності та аудиторської діяльності, надає пропозиції щодо 

удосконалення нормативно-правових актів та інших актів з питань регулювання 

аудиторської діяльності та вносить їх на розгляд Ради нагляду; 

5) сприяє поширенню довідкових, роз’яснювальних та інших 

допоміжних матеріалів з питань аудиту фінансової звітності та аудиторської 

діяльності; 

6) здійснює налагодження двостороннього співробітництва з 

Міжнародним форумом незалежних регуляторів аудиту (IFIAR – International 

Forum of Independent Audit Regulators), Комітетом європейських органів нагляду 

за аудиторською діяльністю та органами суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю країн Європейського Союзу, а також органами суспільного нагляду 

за аудиторською діяльністю країн Східного партнерства; 

7) здійснює співробітництво з Асоціацією присяжних сертифікованих 

бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) та іншими 

міжнародно визнаними професійними організаціями з атестації аудиторів; 

8) сприяє в отриманні ОСНАД від урядів іноземних держав, їх агентств 

та установ, а також міжнародних фінансових організацій технічної допомоги у 

формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору, а 

також приймає участь у реалізації заходів проєктів технічної допомоги; 

9) здійснює аналіз звітності суб’єктів аудиторської діяльності, 

інформації з відкритих джерел з метою реалізації повноважень ОСНАД; 

10) забезпечує автоматизацію процесів у діяльності ОСНАД та при 

виконанні повноважень, у тому числі процесу атестації, реєстрації аудиторів та 
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суб’єктів аудиторської діяльності, контролю якості, шляхом впровадження за 

допомогою відповідного програмного забезпечення системи комунікації з 

аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності через електронний кабінет; 

11) забезпечує створення і впровадження у діяльності ОСНАД 

програмного забезпечення, в тому числі для функціонування електронного 

кабінету, Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також 

Інформаційно-аналітичної системи ОСНАД; 

12) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію 

державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її 

збереженням, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний 

захист інформації, контроль за її збереженням; 

13) забезпечує дотримання режиму конфіденційності щодо інформації, 

яка може стати відомою членам Ради нагляду та працівникам Інспекції у процесі 

виконання обов’язків, передбачених Законом; 

14) оприлюднює схвалений Радою нагляду річний звіт про діяльність 

ОСНАД та річний звіт про загальні результати системи забезпечення якості, а 

також щорічну програми діяльності ОСНАД, кошторис ОСНАД та звіт про його 

виконання, фінансову звітність ОСНАД разом з аудиторським звітом; 

15) оприлюднює іншу інформацію, яка відповідно до Закону та Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» підлягає оприлюдненню, або 

рішення про оприлюднення якої прийняла Рада нагляду; 

16) організовує та бере участь у проведенні заходів з висвітлення 

кращого досвіду організації внутрішньої систем контролю якості, обговорення 

актуальних питань атестації аудиторів, набуття кандидатами в аудитори 

практичного досвіду аудиторської діяльності та проведення безперервного 

професійного навчання аудиторів, а також інших актуальних питань 

провадження аудиторської діяльності в Україні; 

17) забезпечує ефективне використання і збереження майна, коштів та 

інших матеріальних цінностей ОСНАД ; 

18) забезпечує організацію та проведення публічних закупівель 

відповідно до вимог законодавства, підготовку відповідних документів; 

19) здійснює укладення цивільних та господарських договорів, в тому 

числі договорів з метою організаційного та методичного забезпечення атестації 

аудиторів; 

20) забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової 

звітності, складання і подання іншої звітності, передбаченої законодавством;  

21) забезпечує зарахування коштів, отриманих за складання іспитів при 

атестації аудиторів, на спеціальний рахунок ОСНАД та їх розподіл згідно із 

Законом та відповідно до затвердженого порядку та затвердженого комісією з 

атестації кошторису;  

22) забезпечує окремий облік технічної допомоги, отриманої ОСНАД від 

урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних 

фінансових організацій; 

23) забезпечує ведення кадрового діловодства в ОСНАД та захист 
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персональних даних працівників Інспекції відповідно до вимог закону; 

24) здійснює добір кадрів в Інспекцію відповідно до затвердженої 

структури та штатного розпису;  

25) організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників Інспекції, а також безперервного професійного 

навчання інспекторів; 

26) впроваджує політики та процедури незалежності інспекторів і 

недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів; 

27) у межах повноважень, передбачених законом, здійснює в Інспекції 

заходи щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією; 

28) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів 

відповідно до встановлених правил, а також забезпечує впровадження 

електронного документообігу в діяльності ОСНАД;  

29) розглядає звернення громадян та запити на інформацію, що надходять 

до ОСНАД, в тому числі депутатські та адвокатські запити, здійснює підготовку 

відповідей на них; 

30) здійснює листування ОСНАД з органами державної влади та 

місцевого самоврядування, аудиторами, суб’єктами аудиторської діяльності, 

професійними організаціями аудиторів та бухгалтерів, іншими юридичними і 

фізичними особами з метою реалізації повноважень Ради нагляду, комісії з 

атестації та Інспекції; 

31) забезпечує в установленому порядку самопредставництво ОСНАД в 

судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому 

числі через посадових осіб ОСНАД, а також через представників; 

32) здійснює інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності ОСНАД. 

2.8. Інспекція у межах повноважень, передбачених законом та Статутом, 

видає накази, організовує і контролює їх виконання. 

 

3. Виконавчий директор Інспекції та його заступники  

3.1. Інспекцію очолює Виконавчий директор, якого призначає Рада 

нагляду строком на п’ять років. 

3.2. Виконавчий директор Інспекції працює в ОСНАД за основним 

місцем роботи згідно з трудовим договором. Від імені ОСНАД трудовий договір 

з Виконавчим директором Інспекції підписується Головою Ради нагляду. 

3.3. Виконавчим директором Інспекції може бути непрактикуюча особа, 

яка має досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не менше 

десяти років, бездоганну ділову репутацію, не має конфлікту інтересів. Під час 

формування умов конкурсу з відбору кандидатури на посаду Виконавчого 

директора Радою нагляду можуть бути встановлені додаткові вимоги до 

кандидатів на цю посаду. 

3.4. Відбір кандидатури на посаду Виконавчого директора Інспекції 

здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться Радою нагляду. 

3.5. Виконавчий директор Інспекції може бути звільнений достроково у 

разі: 
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1) відставки; 

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

3) набрання чинності обвинувальним вироком суду; 

4) накладення адміністративного стягнення за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

5) усунення з посади рішенням Ради нагляду за грубе порушення вимог 

Закону. 

3.6. Виконавчий директор Інспекції призначає та звільняє своїх 

заступників за погодженням з Радою нагляду, а також інспекторів та інших 

працівників Інспекції відповідно до трудового законодавства. 

Заступником Виконавчого директора Інспекції може бути непрактикуюча 

особа, яка має досвід роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку, права не 

менше семи років, бездоганну ділову репутацію, не має конфлікту інтересів. 

3.7. Виконавчий директор Інспекції, заступники Виконавчого директора 

Інспекції та інспектори працюють в ОСНАД за основним місцем роботи згідно з 

трудовим договором. Права та обов’язки Виконавчого директора Інспекції та 

його заступників визначаються законодавством, Статутом, цим Положенням, 

умовами трудового договору, що укладається з Виконавчим директором 

Інспекції та його заступниками. Трудові договори із заступниками Виконавчого 

директора Інспекції підписує Виконавчий директор Інспекції. 

3.8. У разі тимчасової відсутності Виконавчого директора Інспекції у 

зв’язку із відпусткою, хворобою тощо тимчасове виконання обов’язків 

Виконавчого директора Інспекції покладається на одного із його заступників або 

на керівника структурного підрозділу Інспекції у разі відсутності заступників 

Виконавчого директора Інспекції. Тимчасове покладення виконання обов’язків 

Виконавчого директора Інспекції за вакантною посадою здійснюється за 

рішенням Ради нагляду на одного із його заступників або на керівника 

структурного підрозділу Інспекції у разі відсутності заступників Виконавчого 

директора Інспекції. 

3.9. Виконавчий директор Інспекції має право без довіреності діяти від 

імені ОСНАД, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти від його імені 

правочини, видавати накази та надавати розпорядження. 

3.10. До компетенції Виконавчого директора Інспекції належать, зокрема, 

всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю ОСНАД, крім 

питань, що належать до компетенції Ради нагляду. 

3.11. Виконавчий директор Інспекції: 

1) здійснює управління поточною діяльністю ОСНАД, очолює 

Інспекцію та здійснює керівництво її діяльністю; 

2) підзвітний Раді нагляду і організовує виконання її рішень; бере 

участь у засіданнях Ради нагляду як спостерігач з правом дорадчого голосу; 

3) без довіреності діє від імені ОСНАД у межах, встановлених 

законодавством, Статутом та цим Положенням, представляє інтереси ОСНАД в 

судах України та інших держав, а також в інших органах державної влади, 

установах, організаціях та перед фізичними особами;  
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4) розпоряджається відповідно до законодавства майном, а також 

коштами ОСНАД, у межах затвердженого Радою нагляду кошторису; 

5) від імені ОСНАД укладає договори, в тому числі трудові, вчиняє 

інші правочини; відкриває та закриває рахунки в банках;  

6) вносить Раді нагляду пропозиції щодо призначення на посаду та 

звільнення з посади заступників Виконавчого директора Інспекції; 

7) приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому 

законодавством про працю, інспекторів та інших працівників Інспекції, приймає 

рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

затверджує структуру та штатний розпис Інспекції;  

8) укладає строкові трудові договори (контракти) з укладачами, 

визначеними рішенням комісії з атестації, з додержанням вимог Закону та 

законодавства про працю, а також договори з особами з перевірки 

екзаменаційних робіт та незалежними центрами оцінювання знань, 

акредитованими комісією з атестації; 

9) затверджує посадові інструкції працівників Інспекції; 

10) укладає (підписує) від імені ОСНАД колективний договір, зміни та 

доповнення до нього; 

11) видає накази та надає обов’язкові для виконання працівниками 

Інспекції розпорядження (доручення) з питань, що належать до його компетенції; 

12) організовує та контролює виконання Інспекцією законів України, 

нормативно-правових актів з регулювання аудиторської діяльності та рішень 

Ради нагляду; 

13) подає на розгляд Ради нагляду проєкти актів, розробником яких є 

Інспекція; 

14) межах повноважень Інспекції запитує та одержує в установленому 

порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні 

та за її межами інформацію, документи і матеріали необхідні для виконання 

покладених на Інспекцію завдань; 

15) здійснює інші функції, пов’язані із забезпеченням діяльності 

ОСНАД та Інспекції. 

 

4. Структура Інспекції 

4.1. Для виконання повноважень, а також здійснення покладених на неї 

функцій і завдань, у складі Інспекції можуть утворюватися відділи та інші 

структурні підрозділи відповідно до затвердженої структури і штатного розпису. 

4.2. У складі Інспекції за основним місцем роботи працюють інспектори, 

які безпосередньо здійснюються перевірки з контролю якості аудиторських 

послуг та інші перевірки. 



9 
 

4.3. Інспектором може бути призначено особу, яка відповідає таким 

критеріям: має досвід роботи аудитором не менше п’яти років; припинила 

діяльність із надання аудиторських послуг одноосібно або у складі суб’єкта 

аудиторської діяльності; підвищила кваліфікацію за відповідною програмою, 

затвердженою комісією з атестації. 

4.4. Інспектори зобов’язані щорічно проходити підвищення кваліфікації за 

напрямами, визначеними Інспекцією. 

4.5. У складі Інспекції працюють публічні реєстратори, які здійснюють 

реєстраційні дії щодо реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 

внесення інформації про них до Реєстру (змін до неї), а також інші реєстраційні 

дії, передбачені Законом та Законом України «Про публічні електронні реєстри».  

4.6. Публічним реєстратором може бути громадянин України, який є 

непрактикуючою особою, має вищу освіту та перебуває у трудових відносинах з 

ОСНАД. Публічний реєстратор повинен мати власний засіб кваліфікованого 

електронного підпису.  

4.7. У складі Інспекції працюють інші працівники відповідно до структури 

та штатного розпису ОСНАД, які виконують посадові обов’язки відповідно до їх 

посадових інструкцій. На працівників Інспекції поширюється законодавство про 

працю. Трудові договори із інспекторами, публічними реєстраторами та іншими 

працівниками Інспекції підписує Виконавчий директор Інспекції. 

4.8. Права, обов’язки і відповідальність працівників ОСНАД визначаються 

законодавством, цим Положенням, посадовими інструкціями і правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

4.9. З метою створення умов для підвищення ефективності роботи 

ОСНАД, реалізації професійних, трудових і соціально-економічних прав та 

інтересів працівників Інспекції, посилення їх соціального захисту, укладається 

колективний договір, який від імені ОСНАД підписується Виконавчим 

директором Інспекції. 

4.10. Колективним договором та внутрішніми положеннями ОСНАД 

можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) 

гарантії, трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їх 

окремих категорій. 

4.11. На посадових осіб ОСНАД та інспекторів поширюється 

законодавство у сфері запобігання корупції. Зазначені особи є суб’єктами 

декларування відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» 

та зобов’язані щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

5. Порядок прийняття Положення та внесення до нього змін 

5.1. Положення та зміни до нього затверджуються Радою нагляду. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#n16
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