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Про внесення змін до Порядку  

ведення Реєстру аудиторів та  

суб’єктів аудиторської діяльності  

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

НАКАЗУЮ: 

1. Унести до Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

від 19 вересня 2018 року № 766, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 27 вересня 2018 року за № 1107/32559, такі зміни: 

1)  пункт 6 розділу I після абзацу першого доповнити новим абзацом 

другим такого змісту: 
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«Також є публічним та доступним на вебсторінці Аудиторської палати 

України архів Реєстру на кожну дату внесення змін протягом щонайменше            

7 років.»; 

2) у розділі II: 

абзац другий пункту 4 після слів «вимог Закону» доповнити словами  

«, або мають чинне Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю 

якості, видане Аудиторською палатою України до дати введення в дію Закону»; 

абзац другий пункту 5 після слів «вимог Закону» доповнити словами  

«, або мають чинне Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю 

якості, видане Аудиторською палатою України до дати введення в дію Закону»; 

3) у розділі III: 

пункт 2 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Також у Реєстрі міститься така інформація про суб’єктів аудиторської 

діяльності: 

дата включення суб’єкта аудиторської діяльності до Реєстру; 

дата включення (виключення) відомостей про суб’єкта аудиторської 

діяльності до (з) розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» або до (з) розділу 

«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» 

Реєстру (за наявності).»; 

пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту: 

«Також в окремих розділах Реєстру містяться такі відомості про суб’єктів 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, 

що становлять суспільний інтерес: 

дата включення відомостей про суб’єкта аудиторської діяльності до 

розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності» або до розділу «Суб’єкти 
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аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 

(за наявності).»; 

4) у тексті Порядку та додатку 2 до Порядку слово «веб-сторінка» у всіх 

відмінках замінити словом «вебсторінка» у відповідних відмінках. 

 

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології 

бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити: 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України; 

оприлюднення цього наказу. 

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

Міністр                                 Сергій МАРЧЕНКО 

 


