MiHicTepcTBo енергетики УкраТни

ДЕРЖАВнЕПЦПРИ€МсТВо(РЕгIонАЛЬнIЕЛЕкТРиtIнIМЕРЕЖI)
нАкАз
"

P,j

2,rrмrо,rоЧЦ2О2Oр,

J\b

м, КиТв
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Про внесення змiн до наказу вiд 17,03,2020 Nq32
кПро створення аудиторського KoMiTeTy>>
згiдно листа мiненерго вiд 28.|0.2о20

J\b 1 1

.40_вIд( l 46_20,

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до нак€ву вiд 23.|0.2020 N932 <Про створення

аудиторського KoMiTeTy), а саме:
Пункт 2 наказу вi,д23.10.2020 Ns32 викласти в наступнiй релакчii:
< 2.До аудиторського KoMiTeTy включити:
операчiй
Голову KoMiTeTy - головно.о Ьrr.цiалiста вiддiлу ризикових

аудиту Мiненерго
,щ,епартаменту внутрiшнього
погодженням).
Членiв

-:yiTy'

_,--,

Кузьмiну Людмилу

(за

..

- начальника вiддiлу методолог11 та бюджетноI звiтностi
Мiненерго Кулрiк
,ЩепартаМентУ звiтностi та бЙджеr"о.о фiнансування

Олену (за погодженням);
- заступника начальника вiддiлу конкурсних процедур Дчт]:I,_1lI
з комерцiйних питань секретаря тендерного KoMiTeTy ДП <регiональнi
електричнi мережi>> Кас'ян Ларису,>

-

KoMiTeT (додаток 1 до
2. Внести змiни у Положення про аудиторський
Z викласти в наступнiй релакuiТ:
цъого наказу), а саме пункт 2.3. роздiлу

ефейвностi систем внутрiшнього контролю (внутрiшнього
практики
аудиту вiдповiднъ до мiжнародних стандартiв професiйнот
на пiдставi
внутрiшнього аудиту) та управлiння ризиками пiдприемства
iнформачii та документiв, наданих Пiдприемством, структурними
<<2.з.оцiнку

пiдроздiлами Мiненерго.))

вiдбору суб'ектiв
3. ВнестИ змiнИ у ПорядОк провеДеннЯ конкурсного

аудиту
аудиторськоi дiяльносii для надання послуг з обов'язкового
накЕву), а саме:
2
бiru".Ь"оi звiтностi пiдприемства (додаток до цього
3.1. Пункт 2.8. розл|лу 2 викласти в наступнiй редакцiТ:
(суб'ектiв)
к2.8. Сформованi пропозицii про призначення суб'екта
кРегiональнi електричнi
аудиторськоТ дiяльностi Виконавчим органом Ш
аудиту
*ережь не пiзнiше нiж за 8 днiв до пiдписання договору щодо

Мiненерго для призначення та погодження
фiнансовоi звiтностi подаються до
з

Мiнфiном.)

.

3.2. Пункт 3. 1 .1 . роздiлу 3 викласти в наступнiй
редакцii:
к3,1,1, БутИ включеНим дО РеестрУ uуд"rорiu

,u фб'u*ri" чуо"rорськоi
дiяльностi або мати пiдтверджене право на провадження аудиторськоТ
ДiЯЛЬНОСТi СТаНОМ На 01.10Э019, що е пiдставою
для ix обов,язкового
включення Аудиторською палатою Украiъи
peecTpyl
Як це передбачено
до
ч. 3 Роздiлу х кПрикiнцевi та перехiднi положення) -5u*опу
УкраТни кПро

аудит фiнансовqi звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть>>.

4,1, Оприлюднити на офiцiйному сайтi пiдприемства Положення
про
аудиторСькиЙ KoMiTeT та ПоряДок проведення конкурсу
вiдбору
З
суб'ектi"
аудиторськоi дiяльностi для надання послуг
оdов'язкового аудиту
фiнансовоi звiтностi пiдприемства з урахуванням змiн.
4.2. Забезпечити оприлюднення на веб - сторiнцi пiдприемства
рiчноi фiнансовоi звiтностi ia 2ozopik разом з аудиторським висновком та
ЛРО УПРавлiння вiдповiдно до вимог
.r.14
:"jllr
вiд
".j та закону украihи
16,07,1999 J\b 99б_ХIV <Про бухгалтерський облiк
фiнан.о"у звiтнiсть в

з

УкраiЪЬ.

TepMiH: 3I.05.202l

5. Контроль за

виконанням цього нак€ву покласти на першого
заступника ген ер€IJIьного директора- виконавч ого
ди ктора {яченко С.В.

В.о. генер€tльного

ДзКП

206-62-50

директора

С.М. Бiлоус

/7

,Щодаток 1 до наказу

//

/И

Jx|n

llL _

Положення про аудиторський KoMiTeT
1.
1.

зАгАJьнI положЕння

Аулиторський KoMiTeT ,ЩП <Регiональнi електричнi мережi>

(д-i -

KoMiTeT) е дорадчим органом, створеним в ЩП <Регiональнi електричнi мережi>
(далi Пiдприемство) вiдповiдно до наказу Пiдприемства за дорученням
Уповноваженого оргаIry управлiння.
2. До складу KoMiTeTy входять два незалежних члени - представники
Уповноваженого органу, компетентнi у сферi аудиту та бухгалтерського облiку

та працiвник Пiдприемства, який не е посадовою особою органу управлiння
Пiдприемством.
3. Голова KoMiTery призначаеться з числа незалежних членiв.
4. Секретар KoMiTeTy е член KoMiTeTy - представник Пiдприемства.
5. У своIй роботi члени KoMiTeTy керуються Законом Украiни <Про аудит
фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>, <Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> та iншими нормативно-правовими документами,
необхiдними для виконання завдань i функцiй.
6. Закупiвля посJryг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
здiйснюеться у вiдповiдностi до вимог Закону Украiни <Про гryблiчнi закупiвлЬ>
шляхом використання електронноi системи закупiвель з метою дотримання
принципiв здiйснення закупiвель, зокрема добросовiсноi конкуренцii серед
учасникiв, вiдкритостi та прозоростi на Bcix стадiях закупiвель, а також задля
забезпечення виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст.29 Закону Украiни <<Про аудит
фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>> щодо вiдбору щонайменше
двох суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, пропозицii щодо яких мають бути
поданi аудиторським KoMiTeToM на розгляд органу, що призначае суб'екта
аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi
звiтностi.
Тендерний KoMiTeT взаемодiе з аудиторським KoMiTeToM, у тому числi
iнформуе аудиторський KoMiTeT про розмiщення оголошення про проведення
процедури закупiвлi, а також забезпечення доступу до iнформацiТ щодо
проведення процедури закупiвлi необхiдноi для виконання його функцiй.

2.

2.

зАвдАння тА Функцfi

Завдання аудиторського KoMiTeTy:

2.1. Iнформувати керiвника Пiдприемства та орган управлiння вiдповiдно
до законодавства, про результати обов'язкового аудиту фiнансовоI звiтностi з
урахуванням даних додаткового звiту для аудиторського KoMiTeTy, що
надаетъся суб'ектом аудиторськоI дiяльностi - надавачем послуг, не пiзнiше
дати подання аудиторського звiту.

2.2. Здiйснювати монiторинг процесу складання фiнансовоt звiтностi та
надавати рекомендацii i пропозицiй щодо забезпечення iT достовiрностi на

пiдставi iнформацii
Пiдприемства.

та

документiв наданих головним бухгалтером

2.З. Здiйснювати оцiнку ефективностi систем внутрiшнього контролю
(внутрiшнього аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв професiйноi
практики внутрiшнього аудиту) та управлiння ризиками пiдприемства на
пiдставi iнформацii та документiв наданих Пiдприемством, структурними
пiдроздiлами Мiненерго.

2.4. Здiйснювати монiторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту
фiнансовоi звiтностi шляхом обговорення з суб'ектом аудиторськоi дiяльностi
- надавачем послуг основних питань, що виникають у зв'язку з iх виконанням.
2.5. Здiйснювати оцiнку незаJIежностi суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi

надають послуги з обов'язкового аудиту, за даними вiдповiдного письмового
пiдтвердження, що надаеться аудиторському KoMiTeTy суб'ектом аудиторськоТ
дiяльноотi - надавачем послуг.

з вiдбору суб'ектiв аудиторськоI
та
ооtрунтування
обцрунтування
|и за иого результатами шляхом:
дiяльностi
рекомендацlи
рекомендац1
2.6. Проведення прозорого конкурсу

Подання тендерному KoMiTeTy Пiдприемства критерiiв вiдбору
суб'екта аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансовоi звiтностi, для включення ix до ТендерноТ документацiI щодо
2.6.1.

закупiвлi вiдповiдних послуг через систему Prozzoro. Зворотне iнформування
аудиторського KoMiTeTy про початок процедури закупiвлi послуг здiйснюеться
тендерним KoMiTeToM не пiзнiше нiж на наступний день пiсля розмiщення
оголошеннrI про закупiвлю вiдповiдно до законодавства.

2.6.2. Здiйснення оцiнки суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi на предмет iх
вiдповiдностi критерiям вiдбору визначеним Порядком проведеннrI
конкурсного вiдбору Пiдприемства за даними поданих конкурсних пропозицiй,
iнформацiТ з мережi IHTepHeT на веб-сторiнках Аудиторсъкоi п€Iпати Украiни,
Пiдприемства, суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, iнше. Що уваги можуть
прийматися результати контролю якостi послуг, що надаються суб'ектами
аудиторськоi дiяльностi, якi беруть участь у KoHKypci. Процедура оцiнки

здiйснюсться на наступний день пiсля розкриття тендерним KoMiTeToM
конкурсних пропозицiй учасникiв процедури закупiвлi та завершуеться
складаннrIм звiту про висновки процедури вiдбору

2.6.З. Не пiзнiше нiж наступного дня пiсля здiйснення оцiнки надае
керiвнику Пiдприемства за результатами конкурсу обгрунтованi рекомендацii
щодо призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторськоi дiяльностi для надання
послуг з обов'язкового аудиry фiнансовоi звiтностi, якi мають включати

щонайменше двi пропозицii щодо вiдбору суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi для
проведення обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi.

2.7. Надання на вимогу Iнспекцii iз забезпечення якостi пiдтвердження
дотримання процедури вiдбору та прозоростi проведення конкурсу i
формування рекомендацiй аудиторського KoMiTeTy щодо призначення суб'скта
(суб'ектiв) аудиторськоI дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансовоi звiтностi.
3.

ПРАВА, ОБОВОЯЗКИ ТА ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ

3.1. Аулиторський KoMiTeT ма€ право:
3. 1 .1 . Отримувати вiд посадових осiб пiдприемства iнформацiю необхiдну
для виконання покладених на нього завдань.
3.1.2. Отримувати вiд суб'екта аудиторськоi дiялъностi аудиторський звiт,
додатковий звiт, пiдтвердження щодо нез€Lпежностi вiд пiдприсмства суб'екта

аудиторськоi дiяльностi, його ключового партнера з аудиту, аудиторiв, якi
запучаються до виконання вiдповiдного завдання та iншу iнформацiю
необхiдну для виконання покладених на нього завдань.
3.2. Права та обовОязки членiв аудиторського KoMiTery:
3.2.1.

!ля

вuконання поклаdенuх на ауdumорськuй колlimеm повноваасень

|utенu Комimеmу furаюmь право:

3.2.I.1. Брати участь в обговореннi питань, що розглядаються на засiданнi
KoMiTeTy, подавати своi пропозицii.
3.2.|.2. Брати участь у голосуваннi з правом голосу на засiданнях
KoMiTeTy.
3.2.|.З. Пропонувати включити питання, що н€lJIежить до повноважень
KoMiTeTy, до порядку денного.
3.2.|.4. Iнiцiювати запрошення на засiдання KoMiTeTy керiвництва

Пiдприемства, зовнiшнiх аудиторiв, керiвника та працiвникiв пiдроздi"гry
внутрiшнього аудиту та iнших структурних пiдроздiлiв Пiдприемства.
3.2.I.5. Викласти в письмовiй формi свою окрему думку в разi незгоди з

рiшенням, пропозицiею чи рекомендацiею KoMiTeTy, доJryчити fi до протоколу

KoMiTeTy.
3.2.I.6. Використовувати будь-якi ресурси, необхiднi для виконання своiх
повноважень, у тому числi звертатисязадопомогою до зовнiшнiх консультантiв
(експертiв) у разi потреби.
З.2.|.7. Ознайомлюватися з проектами нормативно-правових aKTiB
Пiдприемства, подавати пропозицiТ щодо розроблення нових нормативноправових aKTiB i внесення змiн до чиЕних, що належать до повноважень
KoMiTeTy.
3.2.2. Llпенu ауdumорськоzо комimеmу зобов'язанi:

З.2.2.1. Бути присутнiми на засiданнях KoMiTery i не пропускати iх без
поважних причин.
3.2.2.2. Бути нез€Lпежними у своiй роботi вiд керiвництва Пiдприсмства.
З.2.2.З. Пiд час виконання cBoik обов'язкiв дотримуватися принципiв
нез€tllежностi, чесностi, об'сктивностi, конфiденцiйностi та професiйноi етики
вiдповiдно до Кодекоу етики Iнстиryту внутрiшнiх аудиторiв та Кодексу етики
професiйних бухгалтерiв, прийнятого Мiжнародною федерацiею бухгалтерiв.

З.2.2.4. Пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю.

З.2.2.5. Членам аудиторського KoMiTery забороняеться розголошувати
службову тасмницю, яка стаJIа iм вiдома у зв'язку iз здiйсненням ними ik
повноважень.
3,2.3. tIlleHu ауdumорськоzо комimеmу несуmь вidповidальнiсmь за:
З.2.З.1. Неякiсне виконання KoMiTeToM завдань i функцiй, визначених цим
положенням.
3.2.З.2. Вiдповiднiсть, повноту та об'сктивнiсть вiдомостей, якi мiстяться
у протоколах (висновках, звiтi про висновки процедури вiдбору).
3.2.З.З. Проведення вiдбору суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi можуть
бути призначенi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi
звiтностi Пiдприемства, у вiдповiдностi до вимог Закону Украiни <Про аудит
фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>.
3.2.3.4. Розголошення службовоi таемницi, яка стала iм вiдома у зв'язку iз
здiйсненням ними ix повноважень.
З.2.3.5. За порушення чинного законодавства УкраiЪи, а також положень
статуту та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Пiдприсмства, члени
аудиторського KoMiTeTy можуть бути притягнутi до вiдповiдальностi згiдно з
нормами чинного законодавства Украiни.
З.2.З.6. KoMiTeT не несе вiдповiдальностi за незабезпечення повноти та
достовiрностi аудиторських звiтiв, фiнансовоi звiтностi, iнформацii наданоi
KoMiTeTy дJIя формування висновкiв, зzвначене е обов'язком, зовнiшнiх,
внутрiшнiх аудиторiв та Пiдприемства.
З.2.З.7. Порядок та пiдстави притягнення членiв аудиторського KoMiTeTy
до вiдповiдальностi реryлюються нормами чинного законодавства Украiни.
3.3. Правао обов'язки та вiдповiдальнiсть голови аудиторського
KoMiTery:
3.3.I. Голова Комimеmу ма€ право:
3.3.1.1. Пiдписувати протоколи, висновки, пропозицii та рекомендацii вiд
iMeHi KoMiTery.
3.3.1.2. Виключати з порядку денного засiдання KoMiTeTy питання, що
пiдготовленi несвоечасно або неякiсно, та в iнших випадках.
3.3.1.3. Здiйснювати запити на iнформацiю, необхiдну для виконання
KoMiTeToM cBoik повноважень. Отримувати необхiдну iнформацiю або будь-яке
iнше сприяння вiд керiвництва Пiдприсмства, пiдроздiлу внутрiшнього аудиту,
керiвникiв структурних пiдроздiлiв Пiдприемства, зовнiшнiх аудиторiв.
3.З.t.4. Взаемодiяти
керiвництвом Пiдприемства, зовнiшнiми та
внутрiшнiми аудиторами, працiвниками структурних пiдроздiлiв
Пiдприемства.
3.3.1.5. Проводити засiдання та робочi зустрiчi iз зовнiшнiми аудиторами,
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту без участi керiвництва
Пiдприемства.
3.3.1.6. Представляти KoMiTeT у вiдносинах з вищим органом управлiння,
органами виконавчоi влади та мiсцевого самоврядуваннrI, пiдприемствами,
органlзацlями, у тому числ1 з зовнlшнlми аудиторами, 1нститутами
|ромадського

з

4

суспiльства, засобами масовоi iнформацii,

з

питань,

що

належать до

повноважень KoMiTeTy.
3. 3.2. Голова Комimеmу зобов'жанuй:
З.3.2.1. Проводити засiдання KoMiTeTy.
З.3.2.2. Призначати дату i час, затверджувати порядок денний засiдань
KoMiTeTy та очолювати ix.
З.3.2.3. Призначати секретаря KoMiTeTy з числа члЬнiв KoMiTeTy.
3.3.2.4. Подавати керiвнику Пiдприемства на розгляд пропозицii
(рекомендацiТ) та вiдповiднi матерiали з питань, розглянутих KoMiTeToM.
забезпечення якостi
вимогу Iнспекцii
З.З.2.5. Надавати
пiдтверлження дотримання процедури вiдбору та прозоростi проведення
конкурсу i формуваннrI рекомендацiй аудиторського KoMiTeTy щодо
призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторськоi дiяльностi дпя надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi.
З.З.2.6. Iнформувати керiвника Пiдприемства та орган управлiння про
результати обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi.
3.3.3. Голова Комimеmу несе вidповidальнiсmь за:
З.З.3.1. Незабезпечення збереження iнформацii з обмеженим доступом,
яка cTajla йому вiдома у зв'язку iз здiйсненням ним повноважень, вiдповiдно до
цього Положення.
З.3.3.2. Неякiсне виконання KoMiTeToM завдань i функцiй, визначених цим
положенням.
3.4. Обов'язки та вiдповiдальнiсть Секретаря KoMiTery:
З.4.|. Секретар KoMiTeTy виконуе TaKi обов'язки:

на

iз

3.4.1.1. Готуе порядок денний засiдання KoMiTery

з

урахуванням
пропозицiй членiв KoMiTery, якпй пiдписуеться головою KoMiTeTy.
З.4.|.2. Здiйснюе оперативне iнформування засобами електронноi пошти
членiв KoMiTery стосовно органiзацiйних питань дiяльностi KoMiTeTy, доводить
погоджений головою KoMiTeTy порядок денний засiдань до вiдома членiв
KoMiTeTy та запрошених на засiдання KoMiTeTy.
3.4.L.3. Подае членам KoMiTery матерiали з питань, внесених на розгляд
KoMiTeTy.
З.4.1.4. Оформляс протоколи засiдань KoMiTeTy; iнформацiю керiвнику

Пiдприемства та органу управлiння про результати обов'язкового аудиry
фiнансовоi звiтностi з урахуванням даних додаткового звiту для аудиторського
KoMiTeTy, що надаеться суб'ектом аудиторськоi дiяльностi - надавачем послуг;
звiти про висновки процедури вiдбору.
3.4.1.5. Готуе список розсилання протоколiв (висновкiв, звiту про
висновки) KoMiTeTy та подае його на пiдпис головi KoMiTeTy.
З.4.|.б. ,Щоводить до вiдома протоколи (висновки, звiт про висновки)
KoMiTeTy вiдповiдно до пiдписаного головою KoMiTeTy списку розсиланнrI
засобами електронноi пошти.

3.4.|.7. За дору{енням голови KoMiTery передае матерiали засiдань

KoMiTeTy керiвнику Пiдприемства.

З.4.|.8. Обговорюе попередньо з суб'ектом аудиторськоi дiяльностi надавачем послуг ocHoBHi питання, що виникають у зв'язку з виконанням
завдань з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, та доводить до вiдома
голови KoMiTeTy iнформацiю щодонеобхiдностi проведення вiдповiдного
обговорення аудиторським KoMiTeToM спiльно з органом управлiння.
3.4.1.9. Подае тендерному KoMiTeTy Пiдприемства критерii вiдбору
суб'екта аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансовоi звiтностi, для включеннrI ik до Тендерноi документацii щодо
закупiвлi вiдповiдних послуг через систему Prozzoro.
3.4.|.10. Здiйснюе збереження документацiТ щодо дiяльностi KoMiTeTy
вiдповiдно до вимог дiючого законодавства. У випадку вiдсторонення вiд
виконання обов'язкiв секретаря KoMiTeTy здiйснюе передачу цiеi документацii
особi визначенiй головою KoMiTeTy.
З.4.|.1 1. Готуе матерiали пiдтвердження дотримання процедури вiдбору
та прозоростi проведення конкурсу i формування рекомендацiй аудиторського
KoMiTeTy щодо призначення оуб'скта (суб'ектiв) аудиторськоi дiяльностi для
надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, та передае головi
KoMiTeTy для подання iх Iнспекцii iз забезпечення якостi.
3.4.2. Секреmар Комimеmу несе вidповidальнiсmь за:
З.4.2.1. Несвоечасну пiдготовку засiдань KoMiTeTy та документiв, що
готуються за результатами проведених засiдань, неякiсне ik оформлення та не
передавання керiвнику Пiдприемства.
3.4.2.2. Незабезпечення збереження iнформацii з обмеженим доступом,
яка стала вiдома у зв'язку iз здiйсненням ним повноважень, вiдповiдно до цього
Положення.
3.5. У разi тимчасовоi вiдсутностi секретаря KoMiTeTy члени KoMiTeTy за
поданням голови KoMiTeTy обирають секретар я, яwIй виконус функцii секретаря
тимчасово, на час проведення засiдання.
4.

ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ АУДИТОРСЬКОГО KOMITETY

4.1. KoMiTeT органiзовуе свою роботу шляхом проведення засiдань. На
засiдання KoMiTery можуть бути запрошенi керiвництво Пiдприемства,
керiвники пiдроздiлiв Пiдприемства, внутрiшнi та зовнiшнi експерти, незаlrежнi
консультанти тощо.
4.2. Проведення головою KoMiTeTy робочих зустрiчей iз керiвником
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, iншими пiдроздiлами та зовнiшнiми
аудиторами з метою обговорення питань, що н€uIежать до повноважень
KoMiTeTy, iз запрошеннrIм на них iнших членiв KoMiTeTy, не е засiданням
KoMiTeTy.

4.З. Засiдання KoMiTeTy е правомочним

у разi

присутностi на ньому

бiльшостi його членiв.
4.4. Засtданнrl KoMiTeTy веде його голова. У разi тимчасовоi вiдсутностi
голови KoMiTeTy або в разi тимчасовоi неможливостi виконання ним cBoik
обов'язкiв члени KoMiTeTy на початку засiдання обирають з числа cBoik членiв

особу, яка тимчасово, на визначений строк виконуватиме обов'язки голови
KoMiTeTy

4.5. Рiшення KoMiTeTy приймаеться вiдкритим голосуванням простою

бiльшiстю голосiв його членiв, присутнiх на засiданнi.

4.6. Пропозицii, прийнятi на засiданнi KoMiTeTy,

оформляються
протоколом, який пiдписус голова i секретар KoMiTeTy. У протоколi засiдання
KoMiTeTy коротко викладасться змiст виступiв членiв KoMiTeTy та запрошених
осiб, пропозицii, наданi пiд час проведення обговорення, рекомендацii, а також
результати поiменного голосування тощо. Окрема думка члена KoMiTeTy, якщо
BiH голосував проти або утримався з питань, що обговорюв€Lлися на засiданнi
KoMiTeTy, може викJIадатися в письмовiй формi та додаватися до протоколу
засiдання KoMiTeTy.

ОЗНАИОМЛЕНI:
Голова KoMiTeTy
Члени KoMiTeTy:

Кузьмiна

о. Кудрiк
Кас'ян
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Порядок проведення конкурсного вiдбору суб'сктiв
аудиторсько[ дiяльностi для надання послуг
з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
1.

зАгАJьнI положЕння

1.1 Цей Порядок

проведення конкурсного вiдбору суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi для наданнrI послуг з обов'язкового аУДиТУ
фiнансовоi звiтностi (далi Порядок), розроблений на пiдставi Законiв Украiни
<Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>, <Про управлiння
об'ектами державноi власностi>>, <Про гryблiчнi закупiвлi>>.

Порядок визначае проведення конкурсного вiдбору суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аУДиТУ

фiнансовоТ звiтностi ,,Щержавного пiдприемства <Регiональнi електричнi
мережi>> (далi ,.ЩП <Регiональнi електричнi мережi>>), а також прозорi та
недискримiнацiйнi критерii такого вiдбору.
обовОязкового аудиту фiнансовоi звiтностi
1.2 Закупiвля посJIуг
здiйснюеться у вiдповiдностi до вимог Закону УкраТни <Про публiчнi
закупiвлi) шляхом використаннrI електронноi системи закупiвель З МеТОЮ

з

дотримання принципiв здiйснення закупiвель, зокрема добросОвiСНОi
конкуренцii серед уrасникiв, вiдкритостi та прозоростi на Bcix стадiях
закупiвель, а також для забезпечення виконання вимог ч.3 та ч.4 СТ.29

Закону УкраiЪи <Про аудит фiнансовоi звiтноотi та аудиторську дiяльнiсть>>
щодо вiдбору щонайменше двох суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi,
пропозицiТ щодо яких мають бути поданi аудиторсъким KoMiTeToM на розгJu{Д
органу, що призначае суб'екта аудиторськоi дiяльностi для надання послУг З
обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi.
Щля органiзацii та проведення процедури закупiвлi Пiдприемство
створюе тендерний KoMiTeT, положенням про який передбачаються ЗахОДИ
щодо взаемодiТ з аудиторським KoMiTeToM, у тому числi iнформуваннrl
аудиторського KoMiTeTy про розмiщення оголошення про провеДеннЯ
процедури закупiвлi, а також забезпечення доступу до iнформацii щодо
проведення процедури закупiвлi, необхiдноi для викоЕання його функцiй.
1.3 З метою проведенЕя конкурсу з вiдбору суб'ектiв аудиторСьКОi
дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовот звiтностi на
предмет ix вiдповiдностi вимогам, встановленим Законом УКРаiНИ <ПРО
аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>, та обЦрунтування
рекомендацiй щодо призначення суб'екта аудиторськоi дiяльностi на !Щ
<Регiональнi електричнi мережi>> в установленому законодавствоМ пОРЯДКУ
створюеться аудиторський KoMiTeT.
1.4 Термiни, зазначенi в цьому Порядку, вживаються у значеннi,

визначеному нормами законодавством Украiни.
1.5 У разi HalIBHocTi розбiжностей мiж нормами цъого Порядку i
нормами законодавства Украiни будь-якi рiшення приймаються вiдповiдно
до норм останнього.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНIIЯ КОНКУРСНОГО ВIДБОРУ
Аулиторський KoMiTeT подае тендерному KoMiTeTy Пiдприемства
критерiТ вiдбору суб'скта аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi для включення ix до тендерноi
2.1

документацii щодо закупiвлi вiдповiдних послуг через систему Prozzoro.
2.2 Тендерний KoMiTeT не пiзнiше нiж на наступний день пiсля
чинним
розмiщення оголошення про вiдповiдну закупiвлю згiдно
законодавством письмово iнформуе про це аудиторський KoMiTeT.
2.3 У KoHKypci можуть брати участь субОекти аудиторськоi дiяльностi,
якi вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством Украiни до
суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi та критерiям вiдбору суб'ектiв аудиторськоi
дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
Пiдприемства, зазначеним у роздiлi 3 цього Порядку.
2.4На наступний день пiсля розкриття конкурсних пропозицiй
уrасникiв процедури закупiвлi аудиторським KoMiTeToM здiйснюеться оцiнка
Bcix ii уrасникiв (суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi), якi под€lпи своi тендернi
пропозицii, на предмет ik вiдповiдностi критерiям вiдбору, визначеним цим
Порядком та Законом.
При цьому, KoMiTeToM використовуються данi конкурсних пропозицiй
уrасникiв, iнформацiя з мережi IHTepHeT на веб-сторiнцi аудиторськоi палати
Украihи (щодо даних реестру суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi), керiвництва
Пiдприемства (щодо суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якими в попереднi
перiоди надавалися пiдприемству послуги з аудиту фiнансовоТ звiтностi,
щодо отримання не аудиторських послуг), суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi,
iнше.
уваги можуть братися результати контролю якостi послуг, що
'Що
надаються суб'ектами аудиторськоi дiяльностi, якi беруть участь у KoHKypci.
2.5 Оцiнка уrасникiв конкурсу завершусться складанЕям звiту про
висновки процедури вiдбору з зазначенням обlрунтованих рекомендацiй
щодо призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторсъкоi дiяльностi для наданнrI
послуг iз обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, якi мають вкJIючати
щонайменше двi пропозицii щодо вiдбору суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi
для проведення обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi.
2.6Не пiзнiше нiж на наступний день пiсля здiйснення оцiнки
аудиторський KoMiTeT надае керiвнику Пiдприемства рекомендацii у виглядi
звiту про висновки процедури вiдбору, затвердженi протоколом засiдання
аудиторського KoMiTeTy.
2.7 Виконавчий орган ДГI <Регiональнi електричнi мережi> формуе
пропозицiТ про призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторськоi дiяльностi для
надання послуг iз обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, якi мають

з

(пiдроздiлу), на
аоо органу (пlдроздlлуr,
KoMiTeTy або
включати рекомендацll аудиторського комlтету
який покJIадено вiдповiднi функцii, а також обrрунтованi рекомендацii щодо
вибору одного суб'екта аудиторськоi дiяльностi або групи суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностiо якi надаватимуть послуги з аудиту спiльно.
Що пропозицiй про призначення субОекта аудиторськоi дiяльностi
додаються Повiдомлення, форма яких наведена в dоdаmку l dо цьоzо
Поряdку, та звiт про висновки процедури вiдбору, затвердженi протоколом
засiдання аудиторського KoMiTeTy, зр€вок якого наведено в dоdаmку 2 dо
цьоео поряdлЕ.

Якщо пропозицii Виконавчого органу не враховують рекомендацii

аудиторського KoMiTeTy, то мае бути наведено обlрунтування iх вiдхипення.
При цьому, суб'ект аудиторськоi дiяльностi, запропонований Виконавчим
органом, мае бути з числа суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi брали уIастъ
у KoнKypci та вiдповiдають критерiям, визначеним цим Порядком.
2.8 Сформованi пропозицii про призначення суб'екта (суб'ектiв)
аудиторськоi дiяльностi Виконавчим органом,ЩГI <Регiональнi електричнi
мережi>> не пiзнiше нiж за 8 днiв до пiдписаннrl договору щодо аудиту
фiнансовоi звiтностi подаються до Мiненерго для призначення та погодження
з Мiнфiном.
2.9 Рiшення про призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторськоi
дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
приймаеться в порядку, визначеному законодавством УкраiЪи та Статутом
ЩI кРегiональнi електричнi мережЬ>.

3. критЕрIi вцвору суБ,€ктIв Аудиторськоi
ДIЯЛЬНОСТI ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ IЗ ОБОВ,ЯЗКОВОГО
АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
3.1 Суб'ект аудиторськоi дiяльностi для наданнrI послуг з обов'язкового
аудиту фiнансовоi звiтностi мае вiдповiдати наступним критерiям та

вимогам:
3.1.1 Бути вкJIюченим до вiдповiдного роздiлу Реестру аудиторiв та
субОектiв аудиторськоi дiяльностi, а саме, до роздiлу <<Суб'екти аудиторськоi
дiяпьностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi
звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>>.
3.t.2 За попереднiй рiчний звiтний перiод сума винагороди вiд кожного з
пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec, яким надавалися послУГи З
обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi протягом цього перiоду, не
перевиIцувала 15 вiдсоткiв загальноi суми його доходу вiд надання
аудиторських послуг.
3.1.3 Вiдсутнiсть обмежень, повОязаних iз тривалiстю надання послуг
.ЩП <Регiональнi електричнi мережЬ (виконання завданЕя з обов'язкового
аудиту фiнансовоi звiтностi не може перевищувати 10 poKiB).

3.1.4 За основним мiсцем роботи мае працювати не менше п'яти

аудиторiв iз загальною чисельнiстю штатних кваJIiфiкованих працiвникiв, ЯКi

залr{аються до виконання завдань, не менше 10 осiб, з яких щонайменше двi
особи повиннi пiдтвердити квалiфiкацiю вiдповiдно до cTaTTi 19 Закону
УкраiЪи <Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>.
3.1.5 Незалежнiсть суб'екта аудиторськоi дiяльностi, його ключових
партнерiв з аудиту, його власникiв (засновникiв, 1..rасникiв), посадових осiб i
працiвникiв та iнших осiб, зЕlпfiених до надання таких послуг, а також
близьких родичiв та членiв ciM'i зазначених осiб (ст. 10, ч. 3 ст.28 Закону
м2258).
3.1.6 Пiдтвердженнrl доброi репутацii, зокрема вiдсутнiсть судових справ,
кримiнальних проваджень за якими учасник виступае вiдповiдачем (п. б ст. 5
Закону J\b2258).
3.|.7 Пiдтвердження результатiв контролю якостi послуго що надаються
суб'сктами аудиторськоi дiяльностi (ч. 4 ст.29 Закону Nэ2258).
3.1.8 СубОект не надавав
<<Регiональнi електричнi мережi>>
безпосередЕьо або опосередковано неаудиторськi послуги щодо:
1) скJIадання податковоi звiтностi, розрахунку обов'язкових зборiв i
платежiв, представництва юридичних осiб у спорах iз зазначених питань;
2) консультування з питань управлiння, розробки
супроводження
управлiнських рiшень;
3) ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансовоi звiтностi;
4) розробки та впровадженIuI процедур внутрiшнього контропю,
управлiння ризиками, а також iнформацiйних технологiй у фiнансовiй сферi;
5) наданшI правовоi допомоги у формi: послуг юрисконсульта iз
забезпеченнrI ведення господарськоi дiяльностi; ведення переговорiв вiд iMeHi
юридичних осiб; представництва iHTepeciB у судi;
6) кадрового забезпечення юридичних осiб у сферi бухгалтерського
облiку, оподаткування та фiнансiв, у тому числi послуги з наданнrI персон€lлу,
що приймае управлiнськi рiшення та вiдповiдае за скJIадання фiнансовоi
звiтностi;
7) послуг з оцiнки;
8) послуг, пов'язаних iз з€lлученням фiнансування, розподiлом прибутку,
розробкою iнвестицiйноi стратегii, oKpiM послуг з надання впевненостi щодо
фiнансовоi iнформацii, зокрема проведення процедур, необхiдних для
пiдготовки, обговорення та випуску лиотiв-пiдтверджень у зв'язку з емiсiею
цiнних паперiв юридичних осiб.
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,Щодаток

1

до Порядку проведенЕя конкуроного вiдбору

ПОВIДОМJIЕНН,I
про суб' екта аудиторськоi дiяльностi
Показник
Назва суб'екта аудиторськоi дiяльностi
Номер реестрачii в PeecTpi аудиторiв та субОектiв аудиторськоi

дiяпьностi

(ч. 3 ст. 29 Закону Украiни <Про аудит фiнансовоi звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть> (далi - Закон))

Iнформацiя щодо питомоi ваги винагороди вiд кожного з пiдприемств,
що становлять суспiльний iHTepec, яким надавалися поспуги з
обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi за попереднiй рi.пrий звiтнiй
перiод, в загальнiй oyMi дохолу вiд надання аудиторських послуг (згiдно
з вимогtlп{и ч. 3 ст. 29 Закону не може перевищувати 15 вiдсоткiв).
Тривалiсть надання обраним суб'ектом аудиторськоi дiяльностi послryг
iз обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi пiдприемству/товариству
(згiдно iз вимогами ч. 3 ст.29 Закону не може перевищувати 10 poKiB)
Загальна чисельнiсть штатних квалiфiкованих працiвникiв, зЕIлучеЕих
до виконання завдань аудиту, що працюють за основЕим мiсцем роботи
(згiдно з ст.23 Закону не монше 10 осiб)
Чисельнiсть аудиторiв (згiдно ст.23 Закону не менше 5 осiб)
Чисельнiсть аудиторiв, якi пiдтвердили квалiфiкацiю вiдповiдно до
статгi 19 Закону (згiдно з ст.2З Закону щонайменше двi особи)
надавапися пiдприемству/товариству обраним суб'ектом
опосоредковано
аудиторськоi дiяльностi безпосередньо
(с
неаудиторськi послуги, визначенi ч. 4 ст. б
Пiдтвердження незалежностi субОекта аудиторськоi дiяльностi, його
ключових партнерiв з аудиту, його власникiв (засновникiв, уrасникiв),
посадових осiб i праrliвникiв та iнших осiб, заlrrrених до надання таких
послуг , а також бпизьких роличiв та членiв ciMoT, зазначених осiб
(згiдно статгil0, частини 3 cTaTTi 28 Закону) для пiдприемотв/товариств,
що становrrять суспiльний iHTepec
Пiдтвердження доброi репутацiТ, зокрема вiдсутнiсть протягом двох
poKiB поспiль застосування бiльше трьох разiв стягнення у виглядi
попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового
аудиту фiнансовоi звiтностiо або обов'язкового аудиту фiнансовоi
звiтностi пiдприемств, що стаIIовJIять суспiльний iHTepec (згiдно
частини б статгi 5 Закону)
Пiдтвердження проходження зовнiшньоi перевiрки системи контроJIю
якостi аудиторських послуг (згiдно частини 4 cTaTTi 29 Закону)
Iнформацiя про наявнiсть досвiду роботи суб'екта аудиторськоi
дiяльностi. зокрема в пЕlJIивно еЕергетичному комплексi

Чи

,Щата

формування повiдомлення

Керiвник
Головний бухгалтер

МП

(за HMBHocTi)

або

Додаток 2
до Порядку проведенЕя конкурсного вiдбору

Звiт про висновки процедури вiдбору суб'екта аудиторськоi дiяльностi для
надання послуг iз обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi за 2020 piK

ДП

<<PezioHшlbHi елекmо uчнi Mepeшcill

та його членiв;

Аудиторським KoMiTeToM у окпадi голови KoMicii

на

засiданнi,

що

вiдбулося

здiйснено

оцiнювання уIасникiв закупiвлi послуг Обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi (Nч
процеdурu в елекrпроннiй сuсmемi закупiвель) на предмет ik вiдповiдностi критерiям,
визначеним Законом Украiни 2|.t2.20l7 J\b2258-VIII <Про аудит фiнансовоi звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть> (далi Закон М2258) та Порядком проведення конкурсного
вiлбору суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi для надання посдуг iз обов'язкового аудиту
фiнансовоI звiтностi ЦП кРеziональнi елекmрuчнi мереuсi> (далi Порядок вiдбору).

За даними сайту httрs : / /prozorro.

gоч.uа/tепdеr/ГJА-ххххх

,

до

участi у тендерi надано тендернi пропозицiТ кiлькiсmь учасниками, а саме:
- найменування учаснuка Np 1 ;

М2;
Мп.
- Вюtючення учаснuкiв do Реесmру aydamopiB mа
н о сmi

- най.rленування учаснuка
- наtuпенування учаснuка

Щоdо краmерiю М1
су б'

екmiв

ау 0 umор

с

bKo'i Diяль

За даними сайту

https://www.apu.com.ualsubjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-

majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shhostanovljat-suspilnyj-interes/ Аудиторськоi палати Украihи, на момент засiдання
аудиторського KoMiTeTy учасники конкурсу зареестрованi
роздiлi <Суб'екги

у

аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi
звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec> цього ресстру за номерами:
- наtшенування учаснuка lWI - номер реестрацii в peecTpi Л&, рiшеншI про
проходженшI перевiрки системи контролю якостi аудиторських послуг АудиторськоТ
Палати Украiни М dаmа;
- наtuпенування учаснuка М2 - номер реестрацii в peecTpi Ng, рiшення про
проходження перевiрки системи контролю якостi аудиторських послуг Аудиторськоi
Палати Украihи Ng dаmа;

наiшенування учаснuка Мп - номер реестрацii в peecTpi М, рiшення про
проходженшI перевiрки системи контролю якостi аулиторських послуг АулиторськоI
Палати Украiни М 0аmа.
KpiM того, в матерiалах тендерних цропозицiй Bciлta, або iаtuпенування muх, u..lo
-

поdалu, учасниками закупiвлi надано завiренi копii Свiдоцтва про вкJIюченruI до
Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв, що згiдно з ч. З Роздiлу Х <Прикiнцевi та

перехiдЕi положенняD Закону Ns2258 були пiдставою для ik обов'язкового вкJIючення
Аулиторською палатою Украihи до Ресстру.
Таким чином, при формуваннi проllозицiй щодо вибору суб'скга аудиторськоТ
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на да:яиiтмомент зазначеному критерiю Bcix
учаснuкiв, або нqtиаенування mlм. лцо вidповidаюmь крumерiю.
IIfoDo краmерiю М2 - Не переваulення 15 вidсоmкiв заzqльно'i сума dохоdу BiD

наdання ауdаmорськuх послуz за попереdнiй рiчнай звimнай перiоd сума BuHazopodtl
Bil KoclcHolo з пiDпршемсmц лцо сmановляmь суспiльнлtй iHmepec, якltJй наОавшltlся
послуzа з обов'язковоzо ауOаmу фiнаttсово'i звimносmi проmяzом цьо?о перiоdу (ч.3
сm, 29 Закону)

У

матерiалах тендерних lrропозицiй BciMa, або найменуваннrI тих, що подали,

учасниками закупiвлi (сайт: httрs : / /prozorro. gov. uа/ tепdеr/tJА-хххх)
надано довiдки про питому ваry суми винагороди вiд кожного з пiдприсМСТВ, ЩО
становлять суспiльний iHTepec, яким надавilIися послуги з обов'язкового аУДИТУ
фiнансовоi звiтностi протягом попередrього рiчtrого звiтного перiоду, в загаJIьнiй cyMi
доходу вiд наданшI аудиторських послуг за цей перiод, якими пiдтверджено не
перевищенrrя межi встановленого крIrтерiю.

Таким чином, при формуваннi пропозицiй щодо вибору суб'екта аудиторсьКОi
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному критерiю Bcix

Щоdо крumерiю М3 - Вidсуmнiсmь обмеuсень, пов'язанах iз mравалiсmю

ншdання послуz ДП кРеziональнi елекmошчнi Meoeuci> (ваконання завdання 3
обов'язковоео ауdапry фiнансовоt звimносmi не Moilce перевшrlц|ваmа 10 poKiB) (Ч, 3
сm. 29 3акону)
За даними офiцiйного сайту ДП <Реziональнi елекmрuчнi мересrci>
http://meregi.corп/- або за даними довiдки головного бухгалтера ДП <Реziональй
вiд 0аtпа JФ _, протягом 5 poKiB послуги з
елекmDuчнi мереэюi>>

аудиту фiнансовоi звiтностi товариства виконув ыли: найменування ауdumорськоt фiрл,tu
пер i о d, н аtuп е ну в ан ня ау d umор с ь ко i ф ipMu пер i о d .
ТакиМ чином, при форМуваннi пропозицiй щодо вибору суб'екта аудиторськоi
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному критерiю Bcix
|'uК
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ЩоОо краmерiю м4 - Наявнiсmь за ocHoBHaJ?I мiсцем робоmш працюючuх не
Meцlae п'яmч aydamopiB iз заzuльною часельнiсmю lцmаmнах квалiфiкованах
працiвнакiв, якi залlучаюmься dо ваконання завDань, не Meшlae 10 осiб, з яках
tцонайменше dBi особа пованнi пidmверdшmч квuлiфiкацiю вidповidно do сmаmmi 19
3акону М2258 (сm, 23 3акону).
За даними сайту https://www.apu.com.ual Аулиторськоi палатlr Украihи, на
момент засiдання Ревiзiйноi KoMicii розлiл кСубОеюи аудиторськоi дiяльностi> Реестру

аудиторiв та суб'€кгiв

аудиторськоiдiяльностi станом наdаrпа мiстить iнформацiю про

наявнiсть працюючих аудиторiв

:

llbL - кiлькiсmь осiб;
- найменування учаснuка М2 - кiлькiсmь особи;
- наtuпенуванняучаснuка Jфп - кiлькiсmь особи.
- найменування учаснuка

KpiM того, учасниками тендерноi закугtiвлi у складi тендерних пропозицiй (сайт:
https://prozorro.goy.ua/tender/UД-xxxx,| надашо довiдки про наявнiсть працiвникiв, якi
праIцоють на умовах повноi зайЕятостi з копiями сертифiкатiв аудиторiв, у тому числi

якi мають

сертифiкат члена Асоцiацii присяжних сертифiкованих
бухгалтерiв, у кiлькостi, що перевищуе вимоги ч. 1 ст.23 Закону J\b2258.
Таким чином, при формуваннi пропозицiй щодо вибору суб'екта аудиторськоТ

аудиторiв,

дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному критерiю Bcix
учаснuкiв. або найменvвання muх, tцо вidповidаюmь крumерiю.
lltodo крumерiю М5 - Не наdання ДП <<Реziональнi елекmршчнi Mepecrci
безпосереOньо або опосереdковано неауdаmорськлlх послуz у перiоd 2019 року (сm. 27
3акону)
Згiдно з довiдкою головного бухгалтера ДП <<Рееiональнi елекmрuчнi л,tересюi>
Bid dаmа, пiдприемство вiд найlиенуванняучаснuкiв протягом 2018
року не отримуваJIо неаудиторських послуг, зазначених у п. 1 статгi 27 Закону Ns 2258.
Таким чином, при формуваннi пропозицiй щодо вибору суб'екга аудиторськоi
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному критерiю Bcix
учаснuкiв, або найменування mtlx. шо вidповidаюmь крumерiю.
ЩоDо краmерiю М6 - Незшлеuснiсmь суб'екmа oydamopcbKo'i diяльносmi, йоzо
ключовах парmнерiв з ауdаmу, йоzо власнuкiв (засновнuкiв, учаснакiв), nocadoBltx

i працiвнакiв mа iHtцux осiб,

за.llученuх dо наdання mакuх поаlу?, а maKoxtc
блазькuх роdачiв mа членiв сiлl''i зазначенлм осiб (сm. 70, ч. 3 сm. 28 3акону М2258)
Згiдно з довiдкою головного бухгалтера ДП <Реziональнi елекmрuчнi л,tересrci>
вid dаmа, пiдприемство вiд найлленування учаснuкiв протягом

осiб

звiтного перiолу фiнансовоi звiтностi, що пiдлягае перевiрцi - 2019 не бра-lrи участi у
пiдготовцi та прийнятгi управлiнських рiшснь у ДП <<Регiональнi електричнi мережi>>.
Таким чином, при формуваннi пропозицiй щодо вибору субОекта аудиторськоi
дiяльностi можна врахувати вlдповlднlсть на данип момент зазначеному критерtю Bclx
учаснuкiв, або найлленування muх, tцо вidповidаюmь крumерiю.
ЩоDо краmерiю М7 - Пidmверdсюення dоброi репуtпацii, зокрема вiDсуmнiсmь
суdовах справ, KpalwiHallbшax проваdеrcень за якшмu учаснак васmупа€ вidповidачап
(п. б сm. 5 Закону М2258)

в

довiльнiй формi щодо пiдтвердження доброi дiловоi репУтацii
завантаженi у електрону систему закупiвель, що пiдтверджуеться даними единого
реестру судових рiшень Украiни про вiдсутнiсть судових справ, кримiнальних
,,Щовiдкlл

проваджень за якими учасник виступас вiдповiдачем.

Таким чином, при формуваннi пропозицiй щодо вибору суб'сrсга аудиторськоi
дiяльностi можна врахувати вiдгrовiднiсть на даний момент зазначеному критерiю Bcix
учаснuкiв, або наtиценування rпtж, tцо вiOповidаюmь крumерiю.
ЩоOо краmерiю М8 - Пidmверdсtсення рвульmаmiв конmролю якосtпi поапуz,
tцо наDаюmься суб'екmама ауdаmорсько'i diяльносmi (ч, 4 сtп. 29 3аконУ lYl2258)
Завантаженi у електроIry систему закупiвель копiю свiдоцтва (про вiдповiДнiсть

системи контролю якостi>

Таким чином, при формуваннi пропозицiй щодо вибору суб'скга аудиторськоi
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зt}значеноМу критерiю Bcix
ччаснuкiв, або найменування muх, шо вidповidаюmь крumерiю.

В обговореннi взяли участь yci присутнi на засЦаннi члеЕи аудиторськогО
KoMiTeTy ДП <Реziональнi елекmрачнi Mepeuci> та прийнято рiшення, що ЗагаЛом

на момент оцiнювання BciM критерiям, визначеним Законом ЛЬ2258, вiдповiДають
учасники н ailM енv в ання ч ч ос н uKiB.

Голова KoMiTeTy

Л. Кузьмiна

Члени KoMiTeTy:

О. Кудрiк
Л. Кас'ян
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