МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.11.2016 Київ№ 1049

Про створення Ради з аудиту
фінансової звітностіпри
Міністерстві фінансів України
Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014
року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Створити Раду з аудиту фінансової звітності при Міністерстві
фінансів України.
2. Затвердити Положення про Раду з аудиту фінансової звітності при
Міністерстві фінансів України, що додається.
3. Затвердити склад Ради з аудиту
Міністерстві фінансів України, що додається.

фінансової

звітності

при

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра – керівника апарату Капінуса Є. В.
Міністр

О.ДАНИЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2016 року № 1049
Склад
Ради з аудиту фінансової звітності
при Міністерстві фінансів України
Капінус
Євгеній Валерійович
Гапоненко
Людмила Василівна

Бондар
Микола Іванович

Боровкова
Тетяна Володимирівна

Гаєвська
Наталія Ісаківна

– заступник Міністра фінансів України –
керівник апарату, голова Ради

– заступник
директора
Департаменту
податкової, митної політики та методології
бухгалтерського
обліку
–
начальник
Управління методології бухгалтерського
обліку Міністерства фінансів України,
заступник голови Ради

– член Федерації професійних бухгалтерів і
аудиторів України, професор (за згодою)

– в. о. начальника Управління гармонізації
державного
внутрішнього
фінансового
контролю Державної аудиторської служби
України (за згодою)
– президент
Всеукраїнської
професійної
громадської організації «Спілка аудиторів
України» (за згодою)

Дубенко Ніла Василівна

– начальник Управління внутрішнього аудиту
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості (за згодою)

Жук

– віце-президент
Національної
академії
аграрних наук України (за згодою)

Валерій Миколайович
Залєтов
Олександр Миколайович

Зосімов
Іван Михайлович
Канцуров
Олег Олександрович

Коноваленко

– член Національної комісії‚ що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг (за згодою)

– генеральний директор аудиторської фірми
«Гарант Інформ Сервіс» (за згодою)
– перший заступник керівника Головного
департаменту з питань економічної політики
Адміністрації Президента України (за
згодою)

Наталія Валеріївна

– координатор проекту STAREP Центр
реформування фінансової звітності в Україні
Світового банку (за згодою)

Коновченко

– партнер з аудиту ТОВ «БДО» (за згодою)

Олександр Степанович
Косолапова
Олена Андріївна

– директор
Департаменту
внутрішнього
аудиту Міністерства юстиції України (за
згодою)

Кузнєцова
Маргарита Станіславівна

– заступник
структурної

директора
статистики

Департаменту
та статистики

фінансів підприємств Державної служби
статистики України (за згодою)
Кулик
Сергій Іванович
Лівий
Іван Зеновійович

Лукасевич
Богдан Володимирович
Макеєва
Олена Леонідівна
Малета
Юрій Юрійович
Мерзлюк
Олександр Євгенійович

– партнер ПрАТ «Делойтенд Туш ЮСК»
(за згодою)

– заступник
директора
Департаменту
економічної стратегії та макроекономічного
прогнозування Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України (за згодою)

– головний
бухгалтер
–
директор
Департаменту
бухгалтерського
обліку
Національного банку України (за згодою)
– голова Правління, віце-президент Ради
незалежних бухгалтерів та аудиторів
(за згодою)
– директор аудиторської
(за згодою)

фірми

«Авіс-М»

– начальник Управління внутрішнього аудиту
Міністерства
аграрної
політики
та
продовольства України (за згодою)

Папаіка Олександр
Олексійович

– президент Ради Федерації професійних
бухгалтерів та аудиторів України (за
згодою)

Прилипко

– заступник
Керівника
Державного
управління справами (за згодою)

Сергій Іванович

Рафальська
Катерина Леонідівна

Редько
Олександр Юрійович
Рубан
Наталія Іванівна
Рубаненко
Леонід Іванович
Рудаков
Антон Андрійович

Скидан
Анжеліка Володимирівна
Ящук
Валентина Віталіївна

– директор Департаменту систематизації та
аналізу фінансової звітності учасників ринку
цінних
паперів
та
емітентів,
та
пруденційного нагляду Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку (за
згодою)
– перший проректор з науково-педагогічної
роботи Національної академії статистики,
обліку та аудиту (за згодою)
– директор Департаменту податкового та
митного аудиту Державної фіскальної
служби України (за згодою)
– президент
Всеукраїнської
професійної
громадської організації «Спілка податкових
консультантів України» (за згодою)
– головний спеціаліст відділу методології
бухгалтерського обліку у підприємницькій
сфері
Управління
методології
бухгалтерського
обліку
Департаменту
податкової, митної політики та методології
бухгалтерського
обліку
Міністерства
фінансів України, секретар Ради
– радник Голови Рахункової палати України
(за згодою)

– директор Департаменту фінансової політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України
(за згодою)

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29 листопада 2016 року № 1049

Положення
про Раду з аудиту фінансової звітності
при Міністерстві фінансів України
1.Рада з аудиту фінансової звітності(далі – Рада) є дорадчим органом
при Міністерстві фінансів України (далі – Мінфін) з питаньімплементації
європейського законодавства у сфері аудиту фінансової звітності,
удосконалення державної політики у сфері аудиту фінансової
звітності,підвищення довіри користувачів до фінансової звітності суб’єктів
господарювання. Рада діє на громадських засадах.
2. Рада утворюється з числа висококваліфікованих науковців,
спеціалістів міністерств та інших державних органів, підприємств і
організацій, об’єднань підприємців, бухгалтерів і аудиторів України.
Склад Ради затверджується наказом Мінфіну.
3. Рада проводить роботу за річним планом, що затверджується на її
засіданні, з урахуванням доручень керівництва Мінфіну і пропозицій членів
Ради. Засідання Ради проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на
квартал.
4. Головними завданнями Ради є:
створення умов для імплементації європейського законодавства у сфері
аудиту та координація дій щодо супроводження законопроектів у відповідній
сфері;
забезпечення узагальнення пропозицій щодо напрямів та механізмів
реформування аудиту фінансової звітності;
формування позицій щодо вдосконалення процедури підготовки та
розкриття інформації суб’єктів державного та інших секторів економіки
відповідно до найкращої міжнародної практики;
участь в обговоренні проектів державних програм, заходів та актів
законодавства щодо функціонування та розвитку аудиту фінансової звітності;
підготовка висновків щодо проектів нормативно-правових актів з
аудиту фінансової звітності, які розробляються державними органами;
сприяння здійсненню координації діяльності державних органів,
користувачів фінансової звітності, професійних громадських організацій
бухгалтерів і аудиторів, науковців та освітян у сфері аудиту;
підготовка рекомендацій з удосконалення системи підготовки та
підвищення кваліфікації (удосконалення знань) бухгалтерів і аудиторів.

5. Раду очолює голова – Міністр фінансів України або заступник
Міністра фінансів України. Голова Ради має трьох заступників. Начальник
Управління методології бухгалтерського обліку Департаменту податкової,
митної політики та методології бухгалтерського обліку Мінфіну є
заступником голови Ради за посадою.
Заступники голови Ради обираються з членів Ради.
6. Члени Ради:
зобов’язані брати активну участь у підготовці та обговоренні питань,
що розглядаються на засіданнях Ради;
мають право вносити пропозиції щодо конкретних рекомендацій Ради з
питань, що розглядаються;
забезпечуються необхідними матеріалами з питань, що передбачаються
до розгляду на засіданні Ради;
забезпечують впровадження у практику своєї роботи рекомендацій,
прийнятих Радою;
повинні бути присутніми без права заміни на засіданнях Ради. Пропуск
двох засідань поспіль без поважних причин та невиконання доручень Ради
розглядаються як підстава для клопотання про виключення зі складу Ради.
7. Голова Ради веде засідання Ради, підписує документи від її імені. У
разі відсутності голови Ради головує на засіданні один із заступників.
Засідання Ради не проводиться, якщо одночасно відсутні голова Ради та
заступники.
На засідання Ради можуть запрошуватися з правом участі в
обговоренні питань особи, які не є членами Ради та які не беруть участі у
голосуванні при прийнятті рішення.
8. Рішення Ради приймаються з кожного питання порядку денного
відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів
Ради, оформлюється протоколом, який підписує голова (у разі його
відсутності – заступник голови) і секретар Ради, та набирає чинності з
моменту затвердження протоколу засідання Ради.
У разі відсутності на засіданні член Ради має право не пізніше ніж за
один день до засідання письмово висловити свою позицію («підтримую», «не
підтримую») з питань порядку денного.
Думка відсутнього члена Ради з питань порядку денного, подана у
письмовій формі, розглядається на засіданні Ради і враховується під час
голосування.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос головуючого на
засіданні Ради.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
9. На засіданнях Ради пропозиції та рекомендації з питань, що належать
до її компетенції, фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на
засіданні та секретарем.

10. Пропозиції та рекомендації Ради у разі потреби можуть бути
реалізовані шляхом видання окремих доручень керівництва Мінфіну тощо.
11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється
Управлінням методології бухгалтерського обліку Департаменту податкової,
митної політики та методології бухгалтерського обліку Мінфіну.
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

