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KoMiTeTy>

Згiдно листа Мiненерго вiд 28.10.20?0
лlьI 1.40-ви)v46-э0,

НАКАЗУЮ:

l.

Внести змiни дс яаказу вiд 2з.10.20з0
}Jh32 Kllpo
аудитсрýького
KoMiTeT)1}), а саме:

ГIункт ? наказу вiд 23.10.2020 JФЗ2 викласти
в наступшiй
к 2, До аудитOрськOгсl ксllrлi.ге,гу t}Kjtlot{и.l,}t:

стtsOрення

pc;taKr-rii.;

Голову K<lMiTery * гOловнOго cneцia.lricT.a вiддi;rу
ри:зикOвI.{к trперацiй
f{епартаменry внутрiшrtього аудиту MiHeHeplз Кузьвriну jIrодмилу
J

пагодженням).

---'

tза

Членiв KoMiTery:

-

вiддiлу методо;tоt"iТ т,а бюд;кетл,tоТ звiт tlocr i
звiткостi та бюджетногО фiналlсуваtttlЯ Мiнеrлерго Kl,rpiK

кача*'Iьника

l[enapr:aMeHTY
Олену (за погодiкенням);
- засryпника начаJIьника вiддiлу конкурних процедур Департ,амен,гу
з коIlrеРцiйних литань * секретаря тендернOго KoMiTery дП ,<Регiона"шьнi
еJIектричIti мережi> Кас'ян Ларису,>

2. Внести змil*и у Положення про &уднтOрсЬклtй комi'геr.(додаток
l дсl
цьOгО накжу), а саме пуикТ ?,3. розлiлу 2 викзtа*i" u ttacTyrrHiЙ
релакrliТ;
к3,3, оцiнку еtРективностi систеýl внчтрiluньOго кOнl"рс.чк) (внутрiшнього

аудI,{ту вi;tпtlвiдно дtr мiжшароittlнх с,rit}IJl&р,riв ilр<lфесiлiноi IlpaKTHKl"{
внутрiшньог0 аулиту) та уrlравлirrня ризl{ками пi;lltpиcvlcT.B;r на шi,tc].aBi

iнформаuii та докумеltтiв, наланик
пiдроздiлами Мiненерго,))

I"Iiдrrриспrс,I,IзOм, струкгурl{}lми

3. Внести змiни у Порялок проведення кOнкурснсгсl Bi;rбopy суб'сктiв

аулlrторськоТ дiяльносТi д,rlЯ наданнЯ пOсJrуГ з обов.ЯзкOвOгО а};1и'Г}'
фiнаltсовоi звiтностi пiлпршсмства (додаток 2 до цього наказу), а саме:
3.1. Пункr: 2.8. роздiлу 2 викJIасти в наступ}лiй peлaKrrii:
к?.8.Сформованi пропозкuiТ про шризначення сyб'с:кт,а (суб'ск.l.iв)
аудитOрськоТ дiяльностi Врlконавчим 11рl:аноrч ДП <tРегiоша;.ll}[{i eлeKTpHцHi
Mepeжi>l не пiзнiше нiж :зg 8 днiв дО пiдtlиса1tня до1.OIJOF}, tцс]trg аудн.гу
фiшансовоi звiтltостi подаються дсr Мiненерг0 д.rlя fiризначення 1,а ilOгол)фiе}lня
з Мiнфiном.>

л
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Положення про аудиторський KoMiTeT
1.
_1.

зАгАльнI положЕння

Аудиторський KoMiTeT

!П

<Регiональнi електричнi мережi> (далi

-

KoMiTeT) с дорадчим органом, створеним в
ЩП <Регiональнi електричнi мережi>>
(далi Пiдприемство) вiдповiдцо до нак€ву Пiдприемства
за дорученням
Уповноваженого органу управлiння.
2, До складу KoMiTeTy входять два нез€Lлежних члени представники
УповноВаженогО органу, компетентнi
у сферi аудиry та бухгалтерського облiку
та працiвник Пiдприемства, який
. .rЬ.uдовою особою органу управлiння
""
Пiдприсмством.

-

3. Голова KoMiTery признача€ться з числа незчlлежних
членiв.
4. Секретар KoMiTeTy с член KoMiTeTy
- представник Пiдприсмства.
5. У своiй роботi членИ KoMiTeTy *.руоri.я Законом ЧкраЬи
<Про аудит
фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiялiri.r"u, <про бухга_rrтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в ykpaiHi>> та iншими нормативно-правовими документами,
необхiдними для виконання завдань i
функцiй.

6,

з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
здiйснюеться у вiдповiдностi до вимог Закону Украrниi прЪ публiчнi
закупiвлi>
шляхом використання електронноi системи закупiвель з метою
дотримання
принципiв здiйснення закупiвель, зокрема добросовiсноi конкуренцiТ
..р.д
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 вlдбъру щонайменше
двоХ суб'ектiВ аудиторськоi дiяльностi, пропозицii щодо
мають бути
"*""
поданi аудиторським KoMiTeToM на розгляд органу,
що призначае суб'екта
аудиторськоТ дiяльностi для надання послуг з обов'язкового Ъудrrу
фiнансовоi
звiтностi.
Тендерний KoMiTeT взасмодiе з аудиторським KoMiTeToM,
у тому числi
iнформуе аудиторський KoMiTeT про розмiще""" оголошення про проведеннrI
процедури закупiвлi, а також забезпечення доступу
до iнформацii щодо
проведення процедури закупiвлi необхiдноi для виконання його
функцiй.
2-

Закупiвля посJIуг

2.

зАвдАння тА ФункцIi

Завдання аудиторського KoMiTeTy:

2.1. Iнформувати керiвника Пiдприемства та орган
управлiння вiдповiдно
законодавства,
Про
до
результати обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi з
урахуванняМ даних додаткового звiтУ для аудиторського KoMiTeTY, Що
надаеться суб'ектом аудиторськоI дiяльностi
- надавачем послуг, не пiзнiше
дати подання аудиторського звiту.
1

2,2, Здiйснювати монiторинг процесу
складання фiнансовот звiтностi та
надавати рекомендацiТ i пропозицiй
щодо забезпеч"""" ii достовiрностi на

пiдставi iнформацii

Пiдприемства.

та

документiв наданих головним бухгалтером

2,З, ЗДiЙСНЮВаТИ ОЦiНКУ ефективностi систем
внутрiшнъого контролю
(внутрiшнього аудиту вiдповiдно
до мiжнародних стандартiв професiйноТ
практики внутрiшнього аудиту) та
управлiння ризиками .riд.rр".rъr"u на
пiдставi iнформацii та документiв наданих Пiдприемством,
структурними

пiдроздiлами Мiненерго.

2,4, Здiйснювати монiторинг виконання завдань з
обов'язкового аудиту
фiнансовоТ звiтностi шляхом обговорення з суб'ектом аудитор"ь*оТ
дiяльностi
- надавачем послуг основних питань, Що виникають зв'яз*уъ i* виконанням.
у

2,5, ЗДiЙСНЮВаТИ ОЦiНКУ НеЗалежностi суб'сктiв
аудиторськоI дiяльностi, якi
НаДаЮТЬ ПОСЛУГИ З ОбОВ'ЯЗКОВОГО аУДИТУ, за
даними вiдповiдного письмового
пiдтвердження, що нада€ться аудиторському KoMiTeTy
суб'ектом аудиторськоТ
дiяльностi - надавачем послуг.

2.6. ПрОведеннЯ прозорогО конкурсУ

з вiдборУ суб'ектiв аудиторськоi
дiяльностi та обlрунтування рекомендацiй за його
результатами шляхом:

2.6.1. Подання тендерному KoMiTeTy Пiдприемства критерiiЪ
вiдбору
суб'екта аудиторськот дiяльностi для надання послуг з обов]язкового
аудиry
фiнансовоI звiтностi, Для вкJIючення ik до Тендърноi документацii щодо

закупiвлi вiдповiдних послуг через систему Рrоzzоrо. Зворотнъ iнформувu"""
аудиторського KoMiTeTy про початок процедури закупiвлi .rо"rrу. здiйснюсться
тендерним KoMiTeToM не пiзнiше нiж на наступний
день пiсля розмiщення
оголошення про закупiвлю вiдповiдно до законодавства.

2.6.2. ЗДiЙСНеННЯ ОЦiНКИ СУб'ектiв аудиторськоi дiяльностi на предмет ix
вiдповiдностi критерiям вiдбору визначеним Порядком проведення
конкурсного вiдбору Пiдприсмства за даними поданих конкурсних пропозицiй,
iнформаЦii з мережi IHTepHeT на веб-сторiнках Аудитор"""оТ паJIати УкраТни,
пiдприемства, суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, iнше.
Що уваги можуть
прийматися результати контролю якостi послуг, що надаються суб'сктами
аудиторСькоi дiяЛьностi, якi берутЬ участЬ
У KoHKypci. Процедура оцiнки

здiйснюеться на насryпний день пiсля розкриття тендерним KoMiTeToM
конкурсних пропозицiй учасникiв процедури закупiвлi та завершуеться

складанням звiту про висновки процедури вiдбору.

2.6.З. Не пiзнiше нiж наступного дня пiсля здiйснення оцiнки нада€
керiвниКу ПiдпрИ€мства за резулЬтатами конкурсу обгрунтованi
рекомендацii
щодо призначення суб'скта (суб'ектiв) аудиторськоi дiяльностi для надання
послуг з обов'язкового аудиry фiнансовоi звiтностi, якi мають вкJIючати
щонайменше двi пропозицii щодо вiдбору суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi для
проведення обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi.

2.7. Надання на вимогу IнспекцiI iз
забезпечення якостi пiдтвердження
ДоТриМання ПроцеДУри вiдборУ та прозоростi проведен";^1;;;;;"]

формування рекОмендацiЙ аудиторського KoMiTeTy
щодо призначення суб'екта
дiял""о'ii для надання послуг з обов,язкового аудиту
[:*"'::"]r::*i:lr_:ькоi
фiнансовоi звiтностi.
3,

ПРАВА, ОБОВОЯЗКИ ТА ВЦПОВЦАЛЬНIСТЪ

3.1. Аудиторський KoMiTeT ма€ право:
3,1,1, Отримувати вiд посадових о.lб .riд.rриемства
iнформацiю необхiдну
для виконання покладених на нього завдань.
З,l,2, ОтРимуватИ вiд суб'еКта аудиторськоi
дiяльностi аудиторський звiт,
додатковий звiт, пiдтвердження щодо незаJIежностi вiд riдrр".rства
суб'екта
аудиторСькоТ дiяЛьностi, його ключового партнера

з аудиту, аулиторiв, якi
залучаються до виконання вiдповiдного завдання та
iншу iнформацiю
необхiдну для виконання покладених на нього завдань.
3.2. Права та обов'язки членiв аудиторського KoMiTeTy:

!ля вuконання поклаdенuх на ауdimорськuй Ko'ttimem повноваilсень
членu Комimеmу Jуtаюmь право:
з,2,1,1, БратИ участЬ в обговоРеннi питань,
що розглядаються на засiданнi
KoMiTeTy, подавати своi пропозицii.
3,2, ],

тF .з,2,1,2,
ItoMlTeTy.

Брати участъ

у

голосуваннi

з

правом голосу на засiданнях

3,2,1,3, ПРОПОНУВаТИ ВКЛЮЧИТИ питання, що н€uIежить
до повноважень
KoMiTeTy, до порядку денного.

3,2,1.4. Iнiцiювати запрошення на засiдання KoMiTeTy керiвництва
ПiдприеМства, зовнiшнiХ аудиторiв, керiвника та працiвникiв пiдроздi.rry
внутрiшнього аудиту та iнших структурних пiдроздiлiв Пiдприемства.
з.2.1.5. ВикластИ в письмОвiй формi свою окрему думку в
разi незгоди з

рiшенням, пропозицiею чи рекомендацiсю KoMiTeTy, долучити

iT до протоколу
KoMiTeTy.
З.2.I.б. ВИКОРИСТОВУВаТИ бУдь-якi ресурси, необхiднi
для виконання cBoix
повноважень, У тому числi звертатися задопомогою до зовнiшнiх консультантiв
(експертiв) у разi потреби.

з проектами норматиВно-правових aKTiB
пiдприемства, подавати пропозицiт щодо розроблення нових нормативноправових aKTiB i внесення змiн до чинних, що н€шежать до повноважень
3.2.|.7. ознайомлюватися

KoMiTeTy.

3.2.2.

LIленu ауdumорськоZо
комimеmу зобов'язанi:

з.2.2.1. Бути присутнiми на засiданнях KoMiTery i не пропускати ix без
поважних причин.
з.2.2.2- Бути нез€шежними у своiй роботi вiд керiвництва Пiдприемства.
3.2.2.З. Пiд час виконання cBoik обов'язкiв дотримуватися принципiв
незЕLпежностi, чесностi, об'ективностi, конфiденцiйностi та професiйноi етики
вiдповiдно до Кодексу етики Iнституту внутрiшнiх аудиторi",u kод.ксу етики
професiйних бухгалтерiв, прийнятого Мiжнародною
федерацiсю бухга-ltтерiв.

З

.2.2.4. Пiдтримувати бездоганну
дiлову репутацiю.

з,2,2,5, ЧленаМ аудиторСького. KoMiTeý
заборонясться розголошувати
СЛУЖбОВУ Та€МНИЦЮ
Яка
cT€
l
JIa
iM вiдомu у iu,".Ky iз здiйсненням ними
)
ix
повноважень.
3,2,3, Членu ауdumорськоZо кол,timеmу несуmь
вidповidальнiсmь за:
З,2,З,1 , НеЯКiСНе ВИКОНаННЯ KoMiTeToM
,uuдuru i функцiй, визначених
цим
положенням.
з.2.з.2. Вiдповiднiсть,
J,Z,J,L,
л,rлIlовlднlсть, повноту та об'ективнiсть вiдомостей,
якi мiстяться
протоКолаХ
(висновКах, звiтi про висновки процедури
у
вiдбору).
СУб'ектiв аудиrор.u*отдi"r,i"о"тi, якi можуть

бrrттл

'_л',,1*,ТУ:"'jl"i]л"_'a9"РУ

у;.: j1::::::||аl:вiлповiднойiо";;;;Ъ;;Ыч;;#;*h;Ъy"o"";

fi
фiнансовот звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>.

з,2,З,4, Розголошення службовоТ таемницi, яка стала
iM вiдома у зв'язку iз
здiйсненням ними ik повновu*""".
з,2,з,5, За порушення чинного законодавства УкраiЪи,
а також положень
стаryту та iнших внутрiшнiх нормативних
допуr.пriв Пiдпри€мства, 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 наданоТ

KoMiTeTy для формування
зазначене е обов'язком, зовнiшнiх,
""a"o"ni",
внутрiшнiх аудиторiв та Пiдприемства.
з,2,З,7, Порядок та пiдстави притягнення членiв аудиторського
KoMiTeTy
до вiдпоВiдальноСтi регулЮютьсЯ нормами чинного законодавства Украiни.
3,3, Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть голови аудиторського
KoMiTery:
3.3.]. Голова Комimеmу ма€ право;
3.з. 1. 1. ПiдпИсуватИ протокоЛи, висновки, пропозицii та
рекомендацiТ вiд
iMeHi KoMiTeTy.
3.3.1.2. Виключати з порядку денного засiдання KoMiTery питання,
що
пiдготовленi несвоечасно або неякiсно, та в iнших випадках.
3.3.1.3. ЗДiйСНЮВаТИ ЗаПИТи на iнформацiю, необхiдну для виконання
KoMiTeToM cBoix повноважень. Отримувати необхiдну iнформацiю або будь-яке
iнше сприяння вiд керiвництва Пiдприемства, пiдроздiлувнутрiшнього аудиту,
керiвникiв структурних пiдроздiлiв Пiдприем.r"u, зовнiшнi* чуд"rорiв.
з.з.1.4. Взаемодiяти
керiвництвом Пiдприсмства, зовнiшнiми та
внутрiшнiми аудиторами, працiвниками структурних пiдроздiлiв
Пiдприемства.
з.3.1.5. ПровО дитизасiДаннЯ та робочi зустрiчi iз зовнiшнiми аудиторами,

з

працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту

без участi *"рi"""цrru

Пiдприемства.
3.3.1.6. Представляти KoMiTeT у вiдносинах з вищим органом
управлiння,
органами виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування, пiдприемствами,

органiзацiями,
громадського

у тому числi з

зовнiшнiми аудиторами, ir.r"ryruщ

суспiльства, засобами

iнформацii, з питань, що нЕLлежатъ
до
повноважень KoMiTeTy.
3. 3. 2. Голова Комimеmу
зобов'язанuй;
З.З.2.1 . Проводити засiдання KoMiTeTy.
з.з-2.2. Призначати датУ i час, ,ur"фд*увати
порядок денний засiданъ
KoMiTeTy та очолювати ix.
з.з.2-З. Призначати секретаря KoMiTeTy з числа
членiв KoMiTeTy.
з.з.2.4. Подавати керiвнЙкУ Пiдприеrст"u на
розгляд пропозицii
(рекоменлацii) та вiдповiднi матерiали, .r"ru"",
розглянутих KoMiTeToM.
з,з,2,5, Надавати
вимогУ Iнспекцii
забезпечення якостi
пiдтвердження дотримання процедури вiдбору
та прозоростi проведеннrI
конкурсУ i ф_ормУвання рекомендацiй аудиторського
KoMiTeTy щодо
призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторськот
дiяльносri для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтносЪi.
з,з,2,6, Iнформувати керiвника Пiдприемства та орган
управлiння про
результати обов' язкового аудиту фi HaHcoBoi' звiтностi.
3.3.3. Голова Комimеmу несе вidповidальнiсmь
за;
з,з,з,1, Незабезпечення збереження iнформацii з обмеженим
доступом,
яка стаJIа йому вiдома у зв'язку iз здiйсне""rЙ ним повноважень,
вiдповiдно до
цього Положення.
з,з,3,2. Неякiсне виконання KoMiTeToM завдань i
функцiй, визначених цим
положенням.
3.4. Обов'язки та вiдповiдальнiсть Секретаря KoMiTery:
з.4.1. Секретар KoMiTeTy виконус TaKi обов'язки:

масовоi

на

iз

3.4.1.1. Готус порядок денний засiдання KoMiTery

з

урахуванням
пропозицiй членiв KoMiTeTy, який пiдписуеться головою KoMiTeTy.
з.4.1.2. Здiйснюе оператиВне iнформування засобами електронноi пошти
членiв koMiTery стосовно органiзацiйних питань дiяльностi koMiieTy,
доводить
погоджений головою KoMiTeTy порядок денний засiдань
вiдома
членiв
до
KoMiTeTy та запроШениХ ,u ru.iдuння KoMiTeTy.
з.4.1.з. ПодаС членаМ KoMiTeTy матерiаЛи з питань, внесених на
розгляд

KoMiTeTy.

з.4.1.4. ОформлЯе протоколи засiдань KoMiTeTy; iнформацiю керiвнику
пiдприемства та органу управлiння про результати обов'язкового аудиry
фiнансовоi звiтностi з урахуванням даних додаткового звiту для аудиторського
KoMiTery, що нада€ться суб'ектом аудиторськоТ дiяльностi надавачем послуг;
звiти про висновки процедури вiдбору.
3.4.1.5. Гоryе список розсилання протоколiв (висновкiв, звiту про
висновки) KoMiTeTy та подас його на пiдпис головi KoMiTeTy.
з.4.1.б. ЩоводитЬ до вiдома протоколи (висновки, звiт про висновки)
KoMiTeTy вiдповiдно до пiдписаного головою KoMiTeTy списку
розсилання
засобами електронноТ пошти.
з.4.1.7. За доруIенням голови KoMiTery передас матерiа_гrи засiдань
KoMiTeTy керiвнику Пiдпри€мства.

З'4'1'8' ОбГОВОРЮ€ ПОПеРеДНЬо з
суб'ектом аудиторсъкоi дiялъностi _
надавачем послуг ocHoBHi питання,
що виникають у зв'язку з виконанням
завданЬ з обов'яЗковогО аудитУ
фiнансовоi звiтносri, та оо"оо"r" до вiдома
голови KoMiTeTy iнформацiю щодонеобхiдностi
проведення вiдповiдного
обговорення аудиторським KoMiTeTo, .nin""o
з органом управлiння.
з.4.t.9. Подае тендерному KoMiTeTy Пijприем.ruu
np"Tepii вiдбору
суб'скта аудиторськоi дiялiно"тi для надаirrr,
.rо"rrуг з обов'язкового аудиry
фiнансовоi звiтностi, для включення ix до Тендерноi
документацii щодо
закупiвлi вiдповiлних

послуг через систему prozzoro.
з,4,|,10, Здiйснюе збереження документацii
щодо дiяльностi KoMiTeTy
ВiДПОВiДНО ДО ВИМОГ ДiЮЧОiО Законодавства.
У випадку вiдсторонення вiд
виконанНя обов.'язкiв секретаря KoMiTeTy здiйснюе
передачу цiеi документацii
особi

визначенiй головою KoMiTeTy.
з.4.1. 1 1. Готуе матерiали пiдтвердження
дотримання процедури вiдбору
та прозоростi проведення конкурсу i
формування
аудиторського
KoMiTery щодо призначе""" .уб'екта-(суб''сктiв) рекомендацiй
Ъудиторськоi дiяльностi для
надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансовот звiтноътi, та передае головi
KoMiTeTy для подання ix Iнспекцii;iз забеЪпечення
якостi.
3.4.2. Секреmар Коллimеmу несе вidповidальнiсmь за:
з,4,2,1, НесвоСчаснУ пiдготовКу засiдаНь KoMiTeTy та
документiв, що
готуються за результатами проведених засiдань, неякiсне
ik оформленнrI та не
передавання керiвнику Пiдприемства.
з,4,2,2. НезабезПечення збереження iнформацiТ з обмеженим
доступом,
яка ст€Lпа вiдома у зв'язку iз здiйсненням ним повноважень,
вiдповiдно до ц"о.о
Положення.
з,5, У разi тимчасовоI вiдсутностi секретаря KoMiTeTy члени
KoMiTeTy за
ПОДаННЯМ ГОЛОВИ KoMiTeTY ОбИРаЮТЬ секретар я, якийвиконуе
функцiТ
тимчасово, на час проведення засiдання.
".r.p"rup,
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, незалежнi
консультанти тощо.
4.2- Проведення головою KoMiTeTy робочих зустрiчей iз керiвником
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, iншими пiдроздiлами та зовнiшнiми
аудиторами з метою обговорення питань, що належать
до повноважень
KoMiTeTy, iз запрошенням 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. Засiдання KoMiTeTy веде його голова. У разi тимчасовоi вiдсутностi
голови KoMiTeTY або в разi тимчасовоТ неможливостi виконання ним cBoix
обов'язкiв члени koMiTeTy на початку засiдання обирають з числа cBoix 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 пiдписуе голова. i секретар KoMiTeTy.
У пiоrоколi засiдання
KoMiTeTy коротко викладаеться змiс,
членiв KoMiTeTy та запрошених
""Ъrупiв
осiб, пропозицii, наданi пiд час проведення
обговорення, рекомендацiт, а також
результати поiменного голосування тощо. Окрема Думка члена KoMiTeTy,
якщо
BiH голосував проти або
утримався з питань, що обговорюв€tлися на засiданнi
KoMiTeTy, може викJIадаТися В письмовiй
формi ,u додЪ"атися до протоколу
засiдання KoMiTeTy.

Голова KoMiTeTy

Кузьмiна

Кудрiк
Кас'ян

.Щодаток 2 до наказу

aj. //
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ПорядОк проведення конкурсного вiдбору суб'сктiв
аудиторсько[ дiяльностi для надання послуг
з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
1. зАгАлънI

положЕння

1.1

Цей Порядок проведення конкурсного вiдбору суб'ектiв
аулу|IUрU-ькUI лrxjrbнUu1,1
аудиторськоi
надання послуг
послуг з оOов,язкового
дiяльностi лJlя
обов'язкового аудиту
для надання
фiнансоВоi звiтнОстi (далi Порядок), розроблениЙ на пiдставi Законiв УкраiЪи
<ПРО аУДИТ фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>, пПро
управлiння
об'ектами державноТ власностi>>, <Про публiчнi закупiвлi>.
Порядок визнача€ проведення конкурсного вiдбору суб'ектiв
аудиторськот дiяльностi для надання послуг
обов'язкового аудиту
фiнансовот звiтностi Щержавного пiдприемства <<регiональнi електричнi
МеРеЖi> (Даrri Ш <Регiональнi електричнi мережi>>), а також прозорi та
недискримiнацiйнi критерii такого вiдбору.
1.2 ЗакУпiвля послуг
обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi
здiйснюеться у вiдповiдностi до вимог Закону УкраiЪи <<Про публiчнi
ЗакУпiвлi)) 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 для 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 аудиторськоТ дiяльностi,
пропоЗицiТ щодо яких мають бути поданi аудиторським KoMiTeToM на розгляд
ОРГанУ, Що призначае суб'екта аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi.
для органiзацii та проведення процедури закупiвлi Пiдприемство
сТВорЮе тендерний KoMiTeT, положенням про який передбачаються заходи
щодо взаемодiТ з hудиторським KoMiTeToM, у тому числi iнформування
аудиторського KoMiTeTy про розмiщення оголошення про проведення
процедури закупiвлi, а також забезпечення доступу до iнформацii щодо
проведення процедури закупiвлi, необхiдноi для виконання його функцiй.
1.3 З метою проведення конкурсу з вiдбору суб'ектiв аудиторськоi
дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi на
предмет ix вiдповiдностi вимогам, встановленим Законом УкраiЪи пПро
аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>, та обrрунтування
рекомендацiй щодо призначення суб'скта аудиторськоi дiяльностi на Ш
<<Регiональнi електричнi мережi> в установленому законодавством порядку
створюеться аудиторський KoMiTeT.
1.4 Термiни, зазначенi в цьому Порядку, вживаютъся у значеннi,

з

з

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

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВIДБОРУ
Аудиторський KoMiTeT подае тендерному KoMiTeTy Пiдприсмства
критерiт вiдбору суб'екта аудиторськот дiяльностi для надання послуг з
обов'язКовогО аудитУ фiнансоВоi звiтнОстi длЯ вкJIючення ix до тендерноi
2.1

документацii щодо закупiвлi вiдповiдних послуг через систему Рrоzzоrо.
2.2 Тендерний KoMiTeT не пiзнiше нiж на наступний день пiсля
розмiщення оголошення про вiдповiдну закупiвлю згiдно
чинним
законодавством письмово iнформус про це аудиторський KoMiTeT.
2.З У KoHKypci Можуть брати участь суб'екти аудиторськоi дiяльностi,
ЯКi ВiДПОвiдають вимогам, встановленим законодавством Украiни до
СУб'еКТiв аУДиТорськоТ дiяльностi та критерiям вiдбору суб'сктiв аудиторськоТ
дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовот звiтностi
Пiдприемства, зазначеним у роздiлi З цього Порядку.
2.4На НаСтУпний день пiсrrя розкриття конкурсних пропозицiй
УЧаСНИКiВ Процедури закупiвлi аудиторським KoMiTeToM здiйсню€ться оцiнка
Bcix iT учасникiв (суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi), якi под€ши своТ тендернi
ПРОПОЗИЦii, на Предмет ix вiдповiдностi критерiям вiдбору, визначеним цим
Порядком та Законом.
ПРИ цьомУ, KoMiTeToM використовуються данi конкурсних пропозицiй
Учасникiв, iнформацiя з мережi IHTepHeT на веб-сторiнцi аудиторськоi палати
УкраiЪи (щодо даних реестру суб'сктiв аудиторськоI дiяльностi), керiвництва
Пiдприемства (щодо суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якими в попереднi
перiоди надав€Lпися пiдприемству послуги з аудиту фiнансовоТ звiтностi,
Щодо отримання не аудиторських послуг), суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi,
iнше. До уваги можуть братися результати контролю якостi послуг, що
наДаються суб'ектами аудиторськоi дiяльностi, якi беруть участь у KoHKypci.
2.5 Оцiнка учасникiв конкурсу завершуеться складанням звiту про
Висновки процедури вiдбору з зазначенням обцрунтованих рекомендацiЙ
ЩоДо ПриЗначення суб'скта (суб'сктiв) аудиторськоi дiяльностi для надання
послуг iз обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, якi мають вкJIючати
щонаЙменше двi пропозицii щодо вiдбору суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi
для проведення обов'язкового аудиry фiнансовоi 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 ДП <Регiональнi електричнi мережi> формуе
пропозицii про призначення суб'екта (суб'сктiв) аудиторськоi дiяльностi для
надання послуг iз обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, якi мають

з

включати рекомендацii аудиторського koМiTeTy або органу (пiдроздiлу), на
який покладено вiдповiднi функцiI, а також обrрунтованi
рекомендацiт щодо
виборУ одногО суб'екта аудиторськоi дiяльностi або групи суб'сктiв
аудиторськот дiяльностi, якi надаватимуть послуги з аудиту спiльно.
Що пропозицiй про призначення суб'скта аудиторськоi дiяльностi
додаються Повiдомлення, форма яких наведена в dоdаmку
do цьоzо
поряdку, та звiт про висновки процедури вiдбору, затвердженi протоколом
засiдання аудиторського koMiTeTy, зр€вок якого наведено в dоdьmку 2 do

]

цьоzо поряdlgt.

Якщо пропозицii Виконавчого органу не

враховують рекомендацii
аудиторського KoMiTeTy, то мае бути наведено обlрунтування ii вiдхилення.
при цьому, суб'ект аудиторськоi дiяльностi, запропонований Виконавчим
органом, мае бути з числа суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, якi бршrи
участь
у KoнKypci та вiдповiдають критерiям, визначеним цим Порядком.
2.8 Сформованi пропозицiТ про призначення суб'скта (суб'ектiв)
аудиторськоi дiяльностi Виконавчим органом ЩП <Регiональнi електричнi
мережi>> не пiзнiше нiж за 8 днiв до пiдписання договору щодо аудиту
фiнансовот звiтностi подаються до Мiненерго для призначення та погодженнrI
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 Украiни та Статутом
ЩП <Регiональнi електричнi мережi>>.

3. критЕрIi вцвору суБ,ектIв Аудиторськоi
ДШЛЪНОСТI ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ОБОВ,ЯЗКОВОГО
АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
3.1 Суб'ект аудиторськоi дiяльностi для наданЕя послуг з обов'язкового
аУДиТУ фiнансовоi звiтностi мае вiдповiдати наступним критерiям та
вимогам:
3.1.1 Бути включеним до вiдповiдного роздiлу Реестру аулиторiв та
СУб'ектiв аудиторськоi дiяльностi, а саме, до роздiлу <Суб'екти аудиторськоi

ДiЯльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоi
звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>.
3.1.2 За попереднiй рiчний звiтний перiод сума винагороди вiд кожного з
пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec, яким надаваJIися послуги з
ОбОв'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi протягом цього перiоду, не
перевищув€rла l5 вiдсоткiв загапьнот суми його доходу вiд надання
аудиторських послуг.
3.1.3 Вiдсутнiсть обмежень, пов'язаних iз тривалiстю надання послуг
,ЩП <Регiональнi електричнi мережi> (виконання завдання з обов'язкового
аудиту фiнансовоi звiтностi не може перевищувати 10 poKiB).
3.1.4 За основним мiсцем роботи мае працювати не менше п'яти
аулиторiв iз загальною чисельнiстю штатних квutлiфiкованих працiвникiв, якi

з€LJIучаюТься

дО виконанНя завданЬ, не менШе 10 осiб,
з яких щонайменше двi
ОСОбИ ПОВИННi ПiДТВеРДити квалiфiкацiю

вiдповiдно до cTaTTi 19 закону
украiни ппро аудит фiнансовоi звiтностi та
аудиторсъку дiяльнiсть>>.
3,1,5 Незалежнiсть суб'екта аудиторськоТ
дiяльностi, його кJIючових
партнерiв з аудиту, його власникi" (.u."о"никiв,
учасникi"), по.uдових осiб i
працiвникiв та iнших осiб, з€Lлучених
до надання таких послуг, а також
близьких родичiв та членiв ciMii з€tзначених
осiб (ст. 10, Ч.З ст.28 Закону
J\ъ2258).
3,1,б Пiдтвердження лоброi
репутацii, зокрема вiдсутнiсть судових справ,
кримiнальних проваджень за якими
учасник виступае вiдповiдачем (п. б ст. 5
Закону J\b225S).
3,1,7 Пiдтвердження результатiв контролю якостi
послуг, Що надаються
суб'ектами аудиторськоi дiяльностi (ч. ц ci. Zg Закону
lvчzzsЪ;.
з.1.8 Суб'ект
надавав
<Регiональнi електричнi мережi>
безпосередньо або опосередковано неаудиторськi
послуги

не

дП

l)

складання податкоВоI звiтностi,
^ооо,
роЪрu*уr*у обов'язкових
зборiв i
платежiв, представництва юридичних осiб anopu><
iз зазначених питань;
у
2) консультування з питань y.rpu"ni""",
супроводження
розробки
управлiнсъких рiшень;
3) ведення бухгалтерського облiку i складання
фiнансовоi звiтностi;
4) розробки та впровадження процедур внутрiшнього
контролю,
управлiНн,I ризиКами, а такоЖ iнформацiйних технологiй
сферi;
5) надання правовот допомоги формi: .ro.ny.у фiнансовiй
,ор".по"сульта iз
забезпеченнrI ведення господарськоi дi"п""Ъ.ri; ведення
переговорiв вiд iMeHi
юридичних осiб; представництва iHTepeciB судi;
у
6) кадрового забезпечення юридичних осiб у сферi бу<галтерського
облiку, оподаткування та фiнансiв, тому числi послуги з наданнrI
у
персонЕtлу,
що приймае управлiнськi рiшення та вiдповiдае за складання
фiнансовЬi'
звiтностi;
7) послуг з оцiнки;
8) послуГ, пов'язаних iз зЕUIученням
фiнансування, розподiлом прибутку,
розробкою iнвестицiйноi стратегiт, okpiM послуг з надання впевненоiтi щодо
фiнансовот iнформацiт, зокрема проведення процедур,
процедчD- необхiдних
необхiпнIпх ппg
для
пiiдготовки, обговорення та випуску листiв-пiдтверджень зв'язку з емiсiею
у
цiнних паперiв юридичних осiб.

i

у

Голова аудиторського KoMiTeTy

Кузьмiна Л.Ю.

Додаток l
до Порядку проведення конкурсного вiдбору

ПОВIДОМЛЕНFUI

про суб'скта аудиторськоТ дiяльностi
'скта аудиторськоТ дiяльностi
(ч. 3 ст. 29 Закону УкраiЪи кПро аудит
фiнансовоi звiтностi та
аудиторську дiяльнiсть> (да,ri Закон))
-

обов'язкового аудиту фiнансовот звiтностi за попереднiй
рiчний звiтнiй
перiод' в зага-tlьнiЙ
Вiд надаНня аудитоРськиХ послуг (згiдно
лохоДУ
lYMi
з вимогами ч.3 ст.?9 Закону не може пе
щj/вати l5 вiдсоткiв
згiдно iз вимогами ч. 3 ст. 29 Закону не може пе
вати 10 poKiB
загальна чисельнiсть штатних ква-пiфiкованих працiвникiв, залучених
до виконання завдань аудиту, що працюють за основним мiсцем
роботи
згiдно з ст.2З Закон не менше l0 осiб
чисельнiсть аудиторiв (згiдно ст.2з Закону не менше 5

ой

Чи надавалися пiдприсмству/товариству
аудиторськоТ дiяльностi безпосередньо

обраним суб'сктом
або опосередковано

неаудиторськi послУги, визначенi ч.4 ст.6 (ст.
П iлтверлження незалежностi суб' скта аудиторс ь*о','
дiопо"остi. иого
ключовиХ партнерiв з аудиту, його власникiв (засновникiв,
учасникiв),
посадових осiб i працiвникiв та iнших осiб, за-пучених до надання таких
послуг , а також близьких родичiв та членiв ciM'T, зазначених осiб
(згiднО cTaTTil0, частинИ 3 cTaTTi 28 Закону) для пiдприемств/товариств,
що становлять суспiльний iH
Пiлтверлження доброТ репутаuii, зокрема вiлсутнiст" npoT".o, д"о*
poKiB послiль застосування бiльше трьох
разiв стягнення у виглядi
попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового
аудиту фiнансовоТ звiтностi, або обов'язкового аудиту
фiнансовоi
звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec (згiдно

частинибстаттi5закон

пiдтвердження проходження зовнiшньоТ перевiрки системи контролю
якостi ауди
ьких послуг (згiдно частини 4 cTaTTi 29 Зако
Iнформацiя про наявнiсть лосвiду роботи суб' екта аудиторськоi
в пzlливно енергетичном комплексi
Щата формування повiдомлення

Керiвник
Головний бухгалтер

МП

(за наявностi)

до порядку проведення

*о"*rо.поflОitr:Ъ;

звiт про Висновки Процедури вiдбору суб'ектiв аудиторськоi
дiяльностi
для надання послуг з обов'язкового аудиту
фiнансовот звiтностi
ДП nРЕгIонАЛьНI ЕЛЕкТРиЧнI МЕРЕЖЬ> за 2020 piK

Аулиторським KoMiTeToM

у складi голови

KoMiciT

та його членiв;

учасникiВ закупiвлi послуГ обов'язкОвого аудИry фiнанСовоТ звiтностi (Nэ проuеdурu
в
елекmроннiа
) на предмет ix вiдповiдностi критерiям, визначеним
Законом УкраТни 21.12.2017 Ns2258-VIII <Про аудитфiнансовоТзвiтностiта
аулиторську
ДiЯЛЬНiСТЬ>> (ДаЛi ЗакОн Nч2258) та Порядком проведення
конкурсного вiдбору суб,ектiв
аудиторськотдiяльностi для надання послуг iз обов'язкового аудиry
фiнансовотзвiтностi
альнi елекmрuчнi л,tереэюi> (далi Порядок вiдборУ).

сuсmе

За даними сайry https : //prozorro. gov. uа/tепdеr/Uл-ххххх

участi у тендерi надано тендернi пропозиц
- найменування
учаснuка lWI;

tT

кiлькiсmь учасникам", u

*

до

- найменувqння учаснuка Np2;
- наiuпенування учаснuка Мп,

Ilfodo крumерiю
ayd аmорс bKot

d

iял ь нос

MI

mi

За даними сайry

- Вtоlючення учаснuкiв do Реесmру ауdumорiв mа суб'екmiв

;//www.apu.com.

kty-au

ut-

Pravo-DrovodJtv-obovjaZkoЧvj-audyt-finansovo_i-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat_
suspiln},j-interes/ Аулиторськот палати Укратни, на момент засiдання аудиторського

KoMiTery учасники конкурсу заресстрованi
у роздiлi <Суб'скти аудиторськоТдiяльностi,

якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовот звiтностi пiдприемств,
що

становлять суспiльний iHTepec)) цього ресстру за номерами:
- найменування учаснuка Np] - номер
реестрацii в peecTpi
рiшення про
проходження перевiрки системи контролю якостi аудиторських послуг АудиторськоТ
Палати УкраТни JФ dаmа;

м,

учаснuка Np2 - номер ресстрацiТ в peecTpi ,Д&, рiшення про
проходження перевiрки системи контролю якостi аулиторських послуг ДулиторськоТ
- найлlенування

Палати УкраТни Ng dаmа;

найменування учаснuка JФп - номер реестрацiТ в peecTpi Л&,
рiшення про
проходження перевiрки системи контролю якостi аудиторських послуг АулиторськоТ
-

Палати УкраТни Jfr dаmа.

kpiM того, в матерiалах тендерних пропозицiй всi"uа. або найменування muх, tцо
поdалu' учасникаМи закупiвЛi наданО завiренi копiТ Свiдоцтва про вкJIЮчення ло Реестру

аУДиТорських фiрм та аудиторiв,
що згiдно з ч.3 Роздiлу Х кПрикiнцевi та перехiднi
положення)) Закону Ng2258 були пiдставою
для
обов'язкового включення
Аулиторською п€Lлатою Украiни
до Ресстру.
ТакиМ чином, при форМуваннi пропозиЦiй
щодо вибору суб'скта аудиторськоТ
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даниймомент
зазначеному критер iю Bcix

ix

Щоdо краmерiю м2 - Не перевuu4ення l5 BiDcomKiB заzальноl' сума
doxody Bid
наdоння оуdumорськаж послуz 3а попереdнiй
звimнай
перiоd сумч вuнаzороdu
рiчнuй
Bid коаrcно'о 3 пiОпраеlисmв, Il4o сmоновляmь суспiльнuй
iHmepec, як1,1л, наdавалuся
послуzа з обов'язково?о ауDumу
фiнансовоt звimносmi проmяеом цьоzо перiоdу (ч. з

сm. 29 Закону)

У

матерiа,rах тендерниХ пропозицiй BciMa' або найменування
тих, що Под€ши.

НaДaнoДoвiдкиПpoпитoМyBarycyМиBинaГopoДивiдкoжнoГo@
становляТь суспiльний iHTepec, якиМ надаваJIисЯ послугИ
з обов'язкового аудиту

фiнансовоТ звiтностi протягом попереднього рiчного звiтного перiоду, в загzUIьнiй
cyMi

доходу вiд надання аудиторських послуг за цей перiод, якими пiдтверджено
не

перевищення межi встановленого критерiю.
ТакиМ чином, при форМуваннi пропозиЦiй щодО вибору суб'скта
аудиторськоТ
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному критерiю
Bcix

Щоdо крumерiю

-

BidcymHicmb обмееrcень, пов'язанuж iз mравалiсmю
'> (вuкононня завdання
наOання послуе ДП к
bHl
з
обов'язковоzо ауdumу фiнансово| звimносmi не моilсе переваuц)ваmu I0 poKiB) (ч.3
сm. 29 3акону)
У складi пропозицiй наiьuенуванняучаснuкiв надана iнформацiя про вiдсутнiсть
обмежень, пов'язаних з тривалiстю надання ЩI (РЕМ), вiдповiдних послуг.
ТакиМ чином, при форМуваннi пропозицiй щодо вибору суб'екта аудиторськоi
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному критерiю Bclx
ЛЬ3

аснuк

Illodo крumерiю lys4 - Наявнiсmь зо основнам мiсцем робоmu працюючuх не
лrенlце п'яmu aydamopiB iЗ 3а?Oльною чuсельнiсmю uлmоmнаж квалiфiковонuх
працiвнакiв, якi \шtучаюmься do вtлконання завdонь, не
"uенIце l0 осiб, з якllх
u4онайленше dBi особu пованнi пidmверdumu квfu,лiфiкацiю BidпoBidHo do сmоmmi t9

3акону М2258 (сm. 23 3акону),

сайry https://www.apu.com.ual АулиторськоТ палати Украiни, на момент
засiдання Ревiзiйноi koMiciT роздiл <суб'екти аудиторськот дiяльностi> реестру
аулиторiв та суб'ектiв аулиторськот дiяльностi станом на dаmа мiстить iнформачiю про
наявнiсть працюючих аудиторiв:
За даними

ня

учаснuка
- наъtцlенування
ууаснuка
- найменування

М]
м2

, кiлькiсmь осiб:
- кiлькiсmь особи;

учасуuка фп - кiлькiсmь особи.

kpiM того, обома

учасниками закупiвлi

в

складil

пропозицiй

(сайт:

надана iнформацiя про наявнiсть за основним
иторiв iз загальною чисельнiстю штатних

квалiфiкОваних працiвникiв, якi зrLлучаються
до виконання завдань, не менше l0 осiб, та
пiдтвердження щонайменше в двох осiб високого
рiвня знань з мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi.
ТакиМ чином, при форМуваннi пропозицiй
щодо вибору суб'скта аудиторськоТ
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному
критер iю Bcix

Щоdо крumерiю

JYsS

- Не

наdання

безпосереdньО або опосереОковано неауDumорськчх
послуz
3акону)

у перiо0

20I9 року (сm. 27

ВiДПОВiДНО ДО НаДаНОТ iНфОРмацii найл,tенування
учаснцкiв вiдсутнi обставини
надання !П кРЕм) неаудиторських послуг, зазначених в
п. ст.27 Закону J\ъ 2258.

l

ТакиМ чином, при форМуваннi пропозицiй щодо вибору суб'екта
аулиторськоi
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному критер
iю Bcix

oBi

IЦоdо крumерiю мб - Незалееrcнiсmь суб'екmа ауdumорськоi diяльносmi,
йоео
мючовuж парmнерiв з ауDumу, йоzо власнuкiв (засновнuкiв,
учоснuкiв), посаdовчх осiб
i працiвнакiв mа iншuж осiб, залученuх do наdання mакuх послуz, а mako)tc
блuзькаж

роdачiв mа членiв ciM'i зазначенuх осiб (сm. l0, ч. 3 сm. 28 3акону Iч2258)
у складi пропозицiй суб'екти аудиторськот дiяльностi, його ключовi партнери з
аудиту, його власники (засновники, учасники), посадовi особи i працiвники
та iншi особи,
за-пученi до надання таких послуг, а також близькi
родичi та члени ciM'T зазначених осiб.
наiuvtенування учаснuк iB с незiLlежними.
ТакиМ чином, при форМуваннi пропозицiй цодо вибору суб'екта аудиторськоТ
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент зазначеному критерiю Bcix

Щоdо крumерiю м7 - Пidmверdнсення dоброi: репуmацii|, зокремо BiOcymHicmb
cydoBux справ, крu-uiнальнаж проваDlкень за якчлrll учаснuк вuсmупа€ вidповidаче.ц
(п. б сm" 5 3акону M225S)
довiдки В довiльнiй формi щодо пiдтвердження лоброт дiловот репутачiт
завантаженi у електрону систему закупiвель, що пiдтверджу€ться даними единого
ресстру судових рiшень УкраТни про вiдсутнiсть судових справ, кримiна-пьних
проваджень за якими учасник виступае вiдповiдачем.

ТакиМ чином, при
форМуваннi пропозиЦiй щодо вибору суб'скта аудиторськоТ
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на
даниймомент зазначеному критер iю Bcix

щоdо крumерiю м8 , Пidmверdilсення рвульmоmiв конmролю
якосmi послуz,

tцо наDаюmься суб'екmама шуdаmорськоi
diяльносmi (ч. 4 сm. 29 Закону м2258)

завантаженi у електрону систему закупiвель
копiю свiдоцтва (про вiдповiднiсть
системи контролю якостi>

Ilfoto краmерiю

м

iнформацii про DocBid робоmч суб'екmа
koi d iял ь н о с mi, з о кр ем о в п (ul uв н о-е н epz е m uч н ому
ком пл е кс i.
ОбОМа УЧаСНикаМи закупiвлi в пропозицiях
наданi iнформацiя про наявнiсть
досвiду
Таким чином, при формуваннi пропозицiй
щодо вибору суб'скта аудиторськоТ
дiяльностi можна врахувати вiдповiднiсть на даний момент
зазначеномч критерiю cclx
ayd umор

с
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Прийнято рiшення: <Аулиторський KoMiTeT
рекомендуе органу управлiння
пiдприемства

при призначеннi суб'скта аудиторськот дiяльностi
для надання послуг з
обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi
дп <<РЕм> за 2020 piK розглянути
кандидатури учасникiв: найлленування
учаснuкiв, якi вiдповiдають критерiям,
визначеним Порядком вiдбору та Законом ЛЬ 2258).
Голова KoMiTery

Л. Ю. Кузьмiна

Члени KoMiTeTy:

О. I. Кудрiк
Л.

В. Кас'ян

