
Додаток 1 

до наказу від  17.02.2022 р. 

№ 15 

 

ПОРЯДОК 

проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності на проведення 

аудиту фінансової річної звітності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ 

КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» 

 

1. Загальні положення 
 

1.1 Цей  Порядок розроблений на виконання вимог Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 

21.12.2017 р. (далі по тексту – Закон) з метою проведення конкурсного відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (далі по тексту – 

Підприємство, Замовник) 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, що визначені в 

Законах України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та інших 

нормативно-правових актах, що регулюють відносини, що виникають при 

проведенні аудиторської діяльності 

Інформація про Замовника: 

За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні», ДП «ГИПРОКОКС» належить до 

підприємств, на яких проводиться обов’язковий аудит фінансової звітності. 

ДП «ГИПРОКОКС» не належить до підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. 

1.3. Основним завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

Підприємств є Аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової 

звітності Замовника за 2021 рік, що здійснюється з метою висловлення 

аудитором думки про те, чи фінансова звітність складена в усіх суттєвих 

аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку у відповідності до вимог Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIІІ, Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг, виданих Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання 

впевненості (РМСАНВ), рік видання 2016-2017, затверджених в якості 

національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018 №361(МСА) 

1.4. Відбір незалежного аудитора для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності здійснюється із застосуванням однозначних 

прозорих та недискримінаційних критеріїв, принципів відкритості та 

прозорості. Щонайменше пропозиції щодо двох суб’єктів аудиторської 

діяльності мають бути подані на розгляд органу, що призначає суб’єкта 



аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності. 

Для організації та проведення процедури закупівлі на сайті  

ДП «ГИПРОКОКС» розміщується оголошення про проведення відбору 

незалежного аудитора. 

Протягом 5 робочих днів з дати оголошення приймаються конкурсні 

пропозиції на електрону адресу: shejkonv@giprokoks.com із поміткою в 

темі повідомлення «Конкурс, аудит, назва учасника, код ЕДРПОУ». 

Конкурсні пропозиції можуть надсилатися поштою на адресу: 61002,  

м. Харків, вул. Сумська, буд. 60 

 

2. Порядок проведення конкурсного відбору 
 

2.1 У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які 

відповідають вимогам, встановленим законодавством України до суб’єктів 

аудиторської діяльності та Критеріям відбору суб’єктів аудиторської діяльності 

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності 

ДП «ГИПРОКОКС», зазначеним в розділі 3 цього Порядку . 

2.2 Оцінка учасників конкурсу завершується складанням Звіту про 

висновки процедури відбору з зазначенням обґрунтованих рекомендацій щодо 

призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової діяльності, які мають включати щонайменше 

дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності. 

2.3 На протязі трьох робочих днів після завершення процедури відбору 

відділ розвитку стратегічного партнерства і маркетингу надає керівнику 

Підприємства рекомендації про призначення суб’єкта аудиторської діяльності 

для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, Звіт про 

висновки процедури відбору. 

2.4 Сформовані пропозиції про призначення суб’єкта аудиторської 

діяльності  (звіт про висновки процедури відбору) разом з документами, що 

надавались суб’єктами аудиторської діяльності на конкурс, а також проект 

договору, подаються ДП «ГИПРОКОКС» до органу управління для 

призначення та погодження з Мінекономіки. Підписання договору щодо аудиту 

фінансової звітності проводиться після призначення незалежного аудитора 

органом управління. 

2.5 Рішення про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для 

надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, приймається в 

порядку визначеному чинним законодавством України. 

 

3. Критерії відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності 
 

Суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності має відповідати таким критеріям та вимогам: 

1. Аудиторська фірма/аудитор включена(-ий) до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, розділ Суб’єкти аудиторської діяльності. 
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2. Аудиторська фірма/аудитор включена(-ий) до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, розділ Суб’єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.  

3. Наявність у складі аудиторської фірми не менш ніж 3 (три) працівника, 

які мають сертифікат, що визначає їх кваліфікаційну придатність на заняття 

аудиторською діяльністю на території України.  

4. Наявність Свідоцтва про відповідність системи контролю якості 

аудиторських послуг. 

5. Наявність договору страхування відповідальності перед третіми 

особами (щодо відшкодування можливих збитків у зв’язку з провадженням 

професійної діяльності). При цьому договір страхування повинен діяти 

протягом усього періоду надання аудиторських послуг. 


