ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АУДИТОРСЬКИЙ KOMITET ДЕРЖАВНОГО ПIДПРИ€МСТВА

<НАУКОВО_

дослIдниЙ Iнститут мЕтрологIi вимIрIовАльних I упрАвляючих
систЕм> з оБрАння суБ,€ктА Аудиторськоi дIяльностI

Ще Положення визначае порядок органiзацii та дiяльностi аудиторського KoMiTeTy
пiдприсмства, яке налея(ить до пiдприемств, на яких проводиться обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi Н,ЩI <Система)) з обрання суб'скта аудиторськоТ дiяльностi щодо аудита
рiчноi фiнансовоi звiтностi ДП НДI <<Система>> вiдповiдно до Закону Украiни вiд 21 12.2017
року Nэ 2258-VПI <Про аудит фiнансовоi звiтtrостi та аудиторськоi дiяльностi>>.
i. Аудиторський KoMiTeT пiдприепtства, що налея(ить до пiдприемств, на яких
проводиться обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi, мас забезпечити:
iнформування керiвництва пiдприемства та MiHicTepcTBa розвитку
економiки, торгiвлi та сiльського господарства про результати обов'язкового аудрIту
ф iH ан сов о' ."':::::rлпiдпри см ств а;
- монiторинг процесу складання фiнансовоi звiтностi та надання
рекомендацiй i пропозицiй щодо забезпечення достовiрноi iнформацii;
- оцiнку ефективностi систем внугрiпrнього контролю та управлiння
ризиками пlлприемства;
- монiториrtг виконання завдань з обов'язкового аудиту фiнансовоТ
звiтtrостi; - оцiнку незалежностi суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi, якi надаlоть послуги
з обов'язкового аудиту;
- проведення прозорого конкурсу з вiдбору суб'сктiв аудиторсьтtоТ
дiяльностi та обrрунтування рекомендацiй за його результатами.
2. Аудиторський KoMiTeT у своiй дiяльностi керусться Законом Украirrи вiд2i..|2,20il1
2258-VШ <Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторськоТ дiяльностi>>, Конститучiсrо
та iншими законами Украiни та нормативно-правовими актами, наказами MiHicTepcTBa
розвитку економiки, торгiв.lti та сiльського господарства, наказами !П FIЩI <Система)) та цим
положенням.
року JФ

3.

Персональний склад аудиторського KoMiTeTy визначаеться наказом

ДП

НДI

<<Система>>.

4. Це Положення, склаl{ аудиторського KoMiTeTy та Порядок проведення конкурсу
розмiщусться на веб сайтi ДП НДI <<Система>> за адресоIо в мережi iHTepTleT office@drrdi-

systema.lviv.Lla в роздiлi <Закупiвлi>.
5. Аулиторський KoMiTeT вiдповiдно ло покладених на FIього функцiй:
а) оцiнrос KoHKypcHi пропозиuii, поданi суб'сктами аудиторськоi дiяльностi, за
встановленими критерiями вiдбору;
б) складае протокол про висновки процедури вiдбору;

в)

представляе обгрунтоваrri рекомендацii Iцоло призначення суб'скта
аудиторськоi дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi, якi
мають вклIоLIати щонайменше двi пропозицiI щодо вiдбору суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi
для проведення обов'язкового аудиту фiнансовоТ звiтностi.
6. ОргаrriзаIдiйною формоlо роботи аудиторського KoMiTeTy е засiдання, якi скликаються
головою. Засiдання аудиторського ltoMiTeTy вважаIоться правомочними за умови присугностi
на них не менше половини .tленiв KoMiTeTy.
7. Аулиторський KoMiTeT запрошус на засiдання з одним дорадчим голосом керiвника
таlабо головного буtгалтера ДП НДI <<Система>.
8. Узагальненi пропозицii та рекомендацii щодо обрання щонайменше двох суб'сктiв
аудиторськоi дiяльностi приймаIоться аудиторським KoMiTeToM вiдltритI4м голосуванням
бiльшiстtо голосiв присутнiх на засiданrri членiв комi,гету, У разi рiвного розподiлу голосiв
вирiшальним е голос голови аудиторського KoMiTeTy,
9. За результатами конкурсу аудиторський KoMiTeT представ.тtяс MiHicTepcTBa розвитку
економiки, торгiвлi та сiльського господарства Украiни обгрунтованi рекомендацiТ щоло
призначення суб'екта (суб'ектiв) аудиторськоi дiяльностi лля падання послуг з обов'язкового

аудиту фiнансовоi звiтностi, якi мають включати щонайменше двi пропозицii щодо вiдбору
суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi для проведення обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi,
Узагальненi пропозицii та рекомендацiТ пiдписуються yciMa членами аудиторського KoMiTeTy
та протягом двох робочих днiв аулиторський KoMiTeT iнформуе про прийняте рiшення
MiHicTepcTBa розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства Украiни.

