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тел.: (044) 23 22 570, 067 818 8001
e-mail: office@uacaa.org, www.uacaa.org

ЗВ1Т ПРО КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ПП
Цей звіт має подаватися всіма членами УАСБА раз на три роки або щороку.
П.1.Б.(вказати) ____________________________________________________________________
Адреса
роботодавця:________________________________________________________________
Посада:__________________________________________________________________________
Реєстраційний номер члена: __________________________
Звітній рік: 2009 2010 2011 2012 2013

Прослухали курси ППК
Дата

Усього

Опис курсу

Організатор/викладач Тривалість курсу
курсу
(години)

Інші заходи ППК
Дата

Опис заходу

Тривалість
(години)

Загалом
Загальна кількість годин ППК за звітній період:
Курс
Прослухані курси

Загальна кількість годин

Інші заходи
Загалом

Я, __________________________________________________, підтверджую, що наведена
вище інформація є точною і вірною. Також підтверджую, що ознайомлений та
дотримуюся в своїй діяльності кодексу етики Міжнародної Федерації бухгалтерів.
Підпис

Дата

Додаток 1

№

Назва заходу

Кількість
годин

1

Відвідування конференцій та курсів з фахових та нормативних питань

Згідно програми
конференції

2

Організація або проведення внутрішніх навчальних заході в

Відповідно
програми

3

Членство або участь у фахових робочих трупах

За фактом участі

4

Семінари з фахових та нормативних питань

Згідно програми

5

Участь в роботі комітетів УАСБА

За фактом участі

6

Підготовка лекцій або написання статей на офіційний запит чи Згідно
завдання
оцінки

7
8

9

до

власної

Навчання слухачів, які складають іспити на отримання сертифікату за Відповідно до
міжнародною програмою сертифікації бухгалтерів СІРА
програми
навчання
Дослідження, що включають фахові дослідження, проведені під час Згідно власної
підготовки лекцій чи презентацій
оцінки
Офіційні фахові дослідницькі проекти для колег або клієнтів, фаховий
Згідно
зміст яких, за своєю глибиною, перевищує рівень професійних іспитів,
оцінки
що вимагають професійні організації

власної

Згідно кількості
прочитаних
годин
(астрономічних)

10

Лекції на фахові теми для конкретних цілей дослідження

11

Заходи з розвитку управлінських або особистих навичок, таких як Згідно
із
відвідування курсів з розвитку навичок управління, або курсів з звітністю
про
підвищення ефективності використання робочого часу
відвідування

12

13

Згідно з
Акредитоване навчання в не фахових галузях, наприклад, ступені довідкою про
навчання у
вищих навчальних заходів (бакалавр, магістр)
відповідному
закладі
Читання професійних журналів загального чи спеціального змісту, книг Згідно власної
та планів самостійно
оцінки

14

Дистанційне навчання за допомогою аудіо/відео матеріалів та поштової Згідно програми
кореспонденції
навчання

15

Комп'ютеризоване навчання, що не увійшло у зазначену структуру Згідно програми
ППК
навчання

