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- повідомляє Держфінпослуг про застосовані до аудиторів 

(аудиторських фірм) стягнення у вигляді зупинення чинності сертифіката 
аудитора або анулювання сертифіката, виключення з Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів; 

- при розробці та затвердженні програм підготовки та постійного 
удосконалення професійних знань аудиторів розглядає пропозиції 
Держфінпослуг щодо змісту таких програм; 

- готує пропозиції та бере участь у розробці проектів 
нормативно-правових актів Держфінпослуг, що стосуються питань ведення 
Держфінпослуг реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, підтвердження фінансової та іншої звітності 
фінансових установ, методичних рекомендацій з цих питань; 

- залучає за згодою Держфінпослуг представників Держфінпослуг до 
участі у здійсненні контролю якості аудиторських послуг, дотримання 
аудиторськими фірмами та аудиторами вимог чинного законодавства, 
стандартів аудиту; 

- запрошує представників Держфінпослуг до участі у конференціях та 
семінарах, що організовуються Аудиторською палатою України з питань 
здійснення аудиту фінансової та іншої звітності фінансових установ, 
державне регулювання діяльності яких здійснюється Держфінпослуг. 

2.2, Держфінпослуг зобов'язується: 
- брати участь у спільних з Аудиторською палатою України заходах, 

пов'язаних з питаннями, що є предметом угоди; 

- забезпечувати участь представників Держфінпослуг у роботі 
експертних рад, комісій, робочих груп, у роботі конференцій та семінарів, що 
організовуються Аудиторською палатою України; 

- інформувати Аудиторську палату України про розробку 
нормативно-правових актів з питань ведення реєстру аудиторів, які можуть 
здійснювати аудиторські перевірки фінансових установ, підтвердження 
фінансової та іншої звітності фінансових установ, методичних рекомендацій з 
цих питань; 

- інформувати Аудиторську палату України про факти недотримання 
аудиторами вимог Закону України „Про аудиторську діяльність", стандартів 
аудиту, норм професійної етики та про випадки виключення аудиторів з 
реєстру аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових 
установ, у разі встановлення Держфінпослуг фактів недостовірності звітності 
фінансових установ, що підтверджена аудиторським висновком, та через 
радання недостовірної інформації в документах аудитора, що надані до' 
Держфінпослуг. 

3. Термін дії договору 
3.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і 

діє протягом одного року. Якщо жодна зі Сторін за місяць до закінчення 




