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Про розгляд звернення
Інспекція із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю (далі – Інспекція) на звернення ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГІЛЬДІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВНУТРІШНІХ
АУДИТОРІВ УКРАЇНИ» щодо роз’яснення змісту програм іспиту
«Господарське, цивільне та корпоративне право» для кандидатів в аудитори
повідомляє.
Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічна
інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі
виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом.
Відповідно до частини дев’ятої статті 19 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердження програм іспитів
для кандидатів в аудитори відноситься до компетенції Комісії з атестації.
Запитувана інформація щодо роз’яснення змісту Програми іспиту
«Господарське, цивільне та корпоративне право», затвердженої рішенням
Комісії з атестації від 22 червня 2021 року № 1.4/10/16, не є публічною
інформацією, оскільки відповідні роз’яснення не отримувалися та не
створювалися в процесі виконання Державною установою «Орган суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю» своїх обов’язків, передбачених чинним
законодавством.
У зв’язку з тим, що затвердження програм іспитів для кандидатів в
аудитори відноситься до компетенції Комісії з атестації, звернення розглянуто
на її засіданні, яке відбулося 08 вересня 2021 року.
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На вказаному засіданні членами Комісії з атестації відзначено, що
відповідно до Порядку складання іспитів при атестації аудиторів,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06 липня 2020 року
№ 399 (далі – Порядок), зобов’язання забезпечити підготовку програми іспиту,
а також екзаменаційні завдання, рішення цих завдань та критеріїв їх
оцінювання покладено на акредитований Комісією з атестації відповідний
центр з підготовки іспитів.
Ураховуючи вкладене, Комісія з атестації вирішила скерувати
вищезазначене звернення до Всеукраїнської професійної громадської
організації «Спілка податкових консультантів України», яка за рішенням
Комісії з атестації від 04 березня 2021 року № 2/6/12 «Про акредитацію центрів
з підготовки іспитів» акредитована як центр з підготовки іспиту «Господарське,
цивільне та корпоративне право», для розгляду звернення по суті та надання
відповіді заявнику.
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