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Стаття 1.  

 

(1) Це Положення визначає порядок створення, діяльності (а також припинення 

діяльності) та повноваження Наглядової ради Акціонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» (далі – Наглядова рада). 

 

(2) Наглядова рада та її члени діють відповідно до цього Положення про Наглядову раду 

(далі – Положення), Статуту Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 

(далі – Банк), рішень Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про 

акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного банку України та 

законодавства України.  

 

(3) Наглядова рада обирається у кількості дев’яти осіб (далі – члени Наглядової ради) 

строком на три роки. Члени Наглядової ради  обираються Загальними зборами 

кумулятивним голосуванням із числа акціонерів Банку, їх представників та 

незалежних директорів. Щонайменше на одну третину Наглядова рада має 

складатися з незалежних директорів, але у кількості не менше трьох осіб. Особи, 

обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 

 

(4) При обранні членів Наглядової ради кумулятивне голосування проводиться щодо 

всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а 

Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного 

кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. 

 

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може 

передавати свої повноваження іншій особі. Порядок діяльності члена Наглядової 

ради, який є представником акціонера, визначається самим акціонером. Член 

Наглядової ради - представник акціонера здійснює свої повноваження відповідно до 

вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. 

 

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними 

зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів. 

 

(5) Всі члени Наглядової ради, в тому числі незалежні директори, повинні володіти 

повною цивільною дієздатністю, відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової 

репутації і професійної придатності та відповідати іншим вимогам законодавства 

України. 

Не менше половини членів Наглядової ради повинні мати досвід роботи у 

банківському та/або фінансовому секторі. 

 

(6) Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Банку, а також 

обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору або надавати послуги 

Банку відповідно до цивільно-правового договору (крім договору про виконання 

функцій члена Наглядової ради). 

 



(7) Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається персонально 

Загальними зборами. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена 

Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Банку. 

Заступник Голови Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради за 

рішенням Наглядової ради, прийнятим простою більшістю голосів. Строк 

повноважень Голови Наглядової ради та його Заступника відповідає строку їх 

повноважень на посаді членів Наглядової ради.  

 

(8) Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає, головує та проводить 

засідання Наглядової ради, здійснює інші повноваження, визначені Статутом, цим 

Положенням та законодавством України. Голова Наглядової ради має наступні 

повноваження: 

 керує роботою Наглядової ради; 

 підписує контракт (трудовий договір) з Головою та членами Правління Банку;  

 скликає засідання Наглядової ради та головує на них з правом вирішального 

голосу, підписує протоколи засідань; 

 здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в 

межах її повноважень. 

 

У випадку відсутності Голови, зазначені повноваження та функції, виконує його 

Заступник.  

 

Голова Наглядової ради забезпечує чіткий розподіл обов’язків між членами 

Наглядової ради та ефективний обмін інформацією між ними. 

 

(9) Між Банком та членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або 

трудовий договір (контракт) на умовах, що затверджуються Загальними зборами. 

Такі договори можуть бути оплатними або безоплатними та від імені Банку 

підписуються Головою Правління Банку, Першим заступником Голови Правління 

Банку чи іншою особою, уповноваженою Загальними зборами. Звіт про винагороду, 

виплачену членам Наглядової ради, затверджується Загальними зборами. 

 

(10) Повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного 

договору (контракту), укладеного з таким членом Наглядової ради, припиняються: 

а) за його бажанням - повноваження припиняються після перебігу двотижневого 

терміну з дати одержання Головою Наглядової ради відповідної письмової заяви 

члена Наглядової ради; 

б) у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом 

здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Головою Наглядової 

ради письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання 

членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; 

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено 

до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової 

ради, – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи 

рішенням суду; 

г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком 



відповідного документа, що згідно із законодавством України встановлює такий 

факт; 

ґ) у разі втрати членом Наглядової ради (або акціонером, представником якого він 

є) статусу акціонера Банку – повноваження припиняються з дати одержання 

Банком інформації про відсутність такої акціонера у складі акціонерів Банку; 

д) у разі відкликання (припинення) довіреності особи, яка входила до Наглядової 

ради як представник акціонера – повноваження припиняються з дати одержання 

Банком інформації про відкликання (припинення) довіреності; 

е) у разі отримання Банком відповідної вимоги Національного банку України та в 

інших випадках, визначених законодавством України; 

є) повноваження незалежних директорів припиняються з дати одержання Банком 

письмового повідомлення про невідповідність члена Наглядової ради, який є 

незалежним директором, вимогам законодавства України до незалежних 

директорів. 

 

Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів 

вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити 

заміну таких незалежних директорів. 

 

З метою перевірки дотримання критерію незалежності незалежних директорів, 

істотними діловими відносинами з Банком вважаються відносини особи щодо 

постачання Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання 

послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання 

поставлених Банком та/або афілійованим з ним юридичним особами товарів чи 

наданих ними послуг, якщо вартість таких товарів/послуг за минулий рік дорівнює 

або перевищує 0,5 відсотка статутного капіталу Банку або результатом таких 

відносин стала зміна стратегії чи планів розвитку Банку, політик Банку за певними 

напрямками діяльності чи суттєва зміна фінансового стану Банку. 

 

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена Наглядової ради з наведених 

вище причин кількість членів Наглядової ради становитиме менше половини її 

кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні 

збори для обрання всього складу Наглядової ради.  

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме 

половину або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, 

Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання 

Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. 

 

Особи, які досягли 75-річного віку не можуть бути призначені членами Наглядової 

ради або обрані на наступний строк.  

 

(11) Загальні збори простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти 

рішення про дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової 

ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове 

припинення повноважень (відкликання) може прийматися тільки стосовно всіх 

членів Наглядової ради. 

 



Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені 

Загальними зборами з одночасним припиненням відповідного договору (контракту), 

укладеного з таким членом Наглядової ради, зокрема, у разі: 

 

а) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи 

за рік; 

б) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених 

на нього згідно договору (контракту). 

 

Стаття 2. 

 

(1) Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав 

вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку у межах компетенції, що 

визначена у Статуті Банку та в цьому Положенні. Наглядова рада не бере участі в 

поточному управлінні Банком. 

 

Наглядова рада може у будь-який час вимагати у Правління Банку надання звіту про 

стан господарської діяльності Банку та його відокремлених підрозділів. Наглядова 

рада на своєму засіданні має право визначити члена Наглядової ради, який 

безпосередньої здійснюватиме кураторство за своєчасністю та належністю 

виконання вимог, передбачених цим пунктом Положення. 

 

(2) До виключної компетенції Наглядової ради належать такі функції:  

 

а) з питань стратегії діяльності Банку: 

 затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів 

діяльності, визначених Загальними зборами (в тому числі  цілей Банку, планів 

середньострокового та довгострокового розвитку та моделей бізнесу); 

 затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету за стандартами МСФЗ 

Банку та його дочірніх компаній, бюджету Служби внутрішнього аудиту Банку, 

та бізнес-плану розвитку Банку; 

 визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 

 визначення кредитної політики Банку, в тому числі щорічних кредитних політик 

відокремлених підрозділів;  

 визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 

виплати дивідендів або викупу акцій; 

 

б) щодо внутрішніх контролів та управління ризиками  

 визначення і затвердження стратегії та політик управління ризиками, процедури 

управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів, в тому числі: 

- затвердження переліку лімітів  щодо кожного виду ризику та процедуру 

ескалації порушень лімітів ризиків;  

- затвердження та перегляд стратегії управління не працюючими активами 

та оперативного плану, контроль за їх упровадженням, дотриманням та 

своєчасним оновленням (актуалізацією) і за потреби визначення 

додаткових заходів, необхідних для забезпечення реалізації цієї стратегії; 



 

 забезпечення функціонування та контроль за ефективністю системи управління 

ризиками, зокрема, шляхом: 

- визначення характеру, формату та обсягу інформації про ризики, розгляд 

управлінської звітності про ризики та, за невідповідності профілю ризику 

Банку затвердженому ризик-апетиту - невідкладне прийняття рішення 

щодо застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків; 

- забезпечення контролю відповідності ціноутворення/тарифів на банківські 

продукти бізнес-моделі Банку та стратегії управління ризиками, та, за 

необхідності, забезпечення розробки заходів для покриття ризиків Банку; 

- установлення випадків накладання заборони (вето) керівниками 

підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням 

норм (далі – підрозділ комплаєнсу) на рішення Правління, комітетів та 

інших колегіальних органів Правління; 

 розробка, забезпечення розроблення та/або участь у розробленні 

внутрішньобанківських документів щодо управління ризиками, затвердження, 

а також регулярний перегляд їх з метою актуалізації та здійснення контролю 

за їх впровадженням та дотриманням; 

 затвердження призначення та звільнення керівників підрозділів з управління 

ризиками (CRO) та підрозділу комплаєнсу (ССО); 

 забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю та контролю за 

її ефективністю; затвердження плану відновлення діяльності Банку та 

забезпечення виконання функцій щодо відновлення діяльності Банку; 

 ухвалення рішень щодо запровадження значних змін у діяльності Банку; 

 вжиття заходів до запобігання виникненню конфлікту інтересів, сприяння їх 

врегулюванню та повідомлення Національного банку про конфлікти інтересів, 

що виникають; 

 контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та 

іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції 

здійснюють нагляд за діяльністю Банку, Службою внутрішнього аудиту Банку 

та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту; 

 

в) щодо контролю за діяльністю Правління Банку:  

 призначення Голови та інших членів Правління Банку та припинення їх 

повноважень/звільнення; затвердження умов цивільно-правових, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та іншими членами 

Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі 

заохочувальних та компенсаційних виплат;  

 затвердження Положення про винагороду та звіту про винагороду членів 

Правління Банку; 

 здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо 

її вдосконалення; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена 

Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка у зв’язку з 

цим тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління 

Банку;  

 розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його 

розгляду; 



 

г) з питань аудиту: 

 визначення порядку роботи та планів Служби внутрішнього аудиту Банку і 

контроль за її діяльністю; 

 призначення та звільнення керівника Служби внутрішнього аудиту Банку; 

затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з працівниками Служби внутрішнього аудиту Банку, 

встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та 

компенсаційних виплат;  

 визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру 

оплати послуг; розгляд висновку аудиторської фірми та затвердження 

рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього; 

 

ґ) з питань прозорості діяльності та розкриття інформації: 

 забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної 

інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, 

опублікування інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління 

Банку;  

 затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами;  

 повідомлення Національного банку України про конфлікти інтересів, що 

виникають у Банку; 

 підтримання дієвих стосунків з Національним банком України; 

 

д) з питань корпоративного характеру: 

 прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів, 

підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім 

скликання акціонерами позачергових Загальних зборів), визначення дати 

складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, призначення 

голови Загальних зборів, підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на 

Загальні збори, та проектів рішень за ними, затвердження повідомлення про 

проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України та проекту 

порядку денного Загальних зборів, а також затвердження порядку денного 

Загальних зборів; 

 затвердження всіх питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів; 

 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених 

законодавством України; 

 формування тимчасової лічильної комісії, якщо інше непередбачено Статутом; 

 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 

 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, 

визначеного законодавством та Статутом Банку; 

 затвердження звіту щодо причин невикористання переважного права акціонерів 

на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії; 



 надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій 

акціонерам про придбання належних їм акцій; 

 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 

 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку 

додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розміру оплати її послуг;  

 прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за 

участю Банку, в тому числі дочірніх підприємств, та участі в них; 

 прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів Банку, 

затвердження їх статутів і положень;  

 прийняття рішень про участь Банку в об’єднаннях суб’єктів господарювання, а 

також про участь Банку у групах (крім прийняття рішень про участь Банку в 

неприбуткових об’єднаннях, установах та організаціях, що належить до 

компетенції Правління згідно Статуту Банку);  

 вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції 

Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Банку; 

 

е) інші контрольні функції: 

 визначення організаційної структури Банку, у тому числі Служби внутрішнього 

аудиту Банку;  

 затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних 

підрозділів Банку;  

 визначення загальних принципів та умов оплати праці в Банку, його філіях 

(дирекціях), відділеннях та представництвах; 

 прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких 

є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України; 

 прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів (крім акцій та цінних 

паперів, що можуть бути конвертовані в акції) та про викуп розміщених Банком 

цінних паперів (крім акцій), якщо це передбачено умовами емісії таких цінних 

паперів; 

 прийняття рішення про залучення та обрання оцінювача майна Банку для 

здійснення оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір 

оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій 

Банку) у випадках, передбачених законодавством України. 

 

Питання, визначені цим пунктом Положення, відносяться до виключної компетенції 

Наглядової ради. Наглядова рада має право прийняти рішення про винесення на 

розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної 

компетенції. 

 

(3) Окрім функцій, зазначених у пункті 2 статті 2 цього Положення, до компетенції 

Наглядової ради належать також наступні функції:  

 розгляд висновків та пропозицій відповідального працівника Банку та Служби 

внутрішнього аудиту Банку щодо забезпечення виконання Банком вимог 



законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та здійснення контролю за усуненням 

виявлених порушень; 

 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до 

Статуту Банку, цього Положення та/або законодавства України; 

розгляд інших питань, винесених на її розгляд Головою та її членами, 

Правлінням Банку та Національним банком України.  

 

Питання, визначені цим пунктом Положення, не відносяться до виключної 

компетенції Наглядової ради. 

 

(4)  Наглядова рада має право передавати виконання окремих своїх повноважень, які не 

відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, Правлінню Банку або 

окремим членам Правління Банку, про що оформлюється відповідне рішення. Крім 

того, Наглядова рада шляхом прийняття окремих розпоряджень або рішень може 

обмежити повноваження Правління  діяти від імені Банку у певних господарських 

питаннях, або обмежити повноваження окремих його членів, або обумовити 

прийняття Правлінням окремих рішень наявністю попередньої згоди Наглядової 

ради. 

   

За наявності попередньої згоди Наглядової ради Правління може  приймати рішення, 

зокрема, з таких питань: 

 

a) підготовка річного бюджету за стандартами МСФЗ Банку та його 

консолідованих компаній, включаючи будь-яку додаткову інвестицію, що 

перевищує 5% від річного бюджету Банку на витрати капіталу («САРЕХ») за 

стандартами  МСФЗ, та річний бюджет на утримання Наглядової ради; 

б)  щорічний план фондування Банку для операцій оптового фондування у 

іноземній та національній валюті зі строком, що перевищує 1 рік (наприклад, 

випуск облігацій або інших фінансових інструментів, надання кредитів та 

позик, а також розміщення депозитів фінансових ринків) та будь-які 

відхилення від нього; депозити клієнтів, розміщені в рамках звичайної 

господарської діяльності, не є частиною щорічного плану фондування згідно 

цього підпункту; 

в) розподіл повноважень між членами Правління Банку (організаційна 

структура), внесення функціональних змін до організаційної структури на 

рівні Правління Банку та В-1, а також  створення і ліквідація департаментів на 

рівні Правління Банку та В-1; 

г)  прийняття рішень щодо участі Банку (наприклад, інструменти участі в 

        капіталі,  крім тих, які використовуються для торгового фінансування):  

        (і) придбання, створення, реалізації або ліквідації фірм або суб’єктів бізнесу 

будь-якого типу, або їх частини (незалежно від того, чи пов’язана інвестиція 

зі звичайною бізнес-діяльністю або реструктуризацією заборгованості), прямо 

або опосередковано через дочірню компанію; 



        (іі) участі або створення сумісних підприємств з іншими компаніями будь-

якого типу, прямо або опосередковано, через дочірню компанію; 

        (ііі) реструктуризації (злиття або відокремлення), у якій прямо задіяний Банк, 

шляхом реалізації або прийняття активів чи зобов’язань відповідної дочірньої 

або асоційованої компанії, та будь-які заходи реструктуризації, в яких беруть 

участь дочірні компанії;  

        (iv) заходів з капіталом (наприклад, збільшення або зменшення капіталу) будь-

якої дочірньої компанії; та 

 (v) укладення або розірвання угоди між гарантами кредиту та обов’язкових 

угод, що передбачають голосування, з іншими акціонерами, або будь-якого 

договору опціону або подібного договору, що може впливати на вартість або 

взаємозамінність участі Банку у будь-якій дочірній компанії, за умови, що 

контрагент є частиною банківської групи Райффайзен Банк Інтенаціональ АГ 

(далі - Група Райффайзен);  

ґ) придбання, інвестування та реалізація будь-яких інвестиційних структур 

(трестів, фондів тощо), за умови, що вони створюються не з метою 

торговельної діяльності (обліковуються як торговельні активи) або вже 

охоплені існуючим органом погодження ризику Групи Райффайзен (зокрема, 

MACO), або погоджені відповідно до  підпункту «г»; 

д) укладення або розірвання Банком угод про розподіл прибутку або прийняття 

зобов’язань у зв’язку зі збитками, податкових угод на рівні групи або подібних 

угод Банку; 

е)     придбання чи реалізація, у тому числі передача в іпотеку або інше обтяження 

нерухомого майна(або будь-якої його частини), яким володіє Банк або будь-

яка з його дочірніх компаній, та яке використовується Банком як Головний 

офіс, регіональний офіс або  бек-офіс/операційний центр (в тому числі зміна 

площа приміщень, що вже перебувають у власності), якщо або вартість активу 

нерухомості (тобто ціна, за якою відповідні приміщення пропонуються до  

продажу Банком або третьою стороною) перевищує 1 000 000 євро (не 

враховуючи інвестиційні витрати на покращення або витрати на ремонт) або 

загальна корисна площа перевищує 1000 м2;   

є) укладення договорів оренди або лізингу щодо об’єктів нерухомості (або будь-

якої їх частини), що використовується Банком під Центральний офіс, 

регіональний офіс або бек-офіс/операційний центр (в тому числі, перебудова 

вже орендованих приміщень), якщо або період договору дорівнює або 

перевищує термін 5 років (у випадках декількох договорів, що укладаються 

послідовно, береться до уваги весь період дії договорів) або у випадку впливу 

на операційні витрати («ОРЕХ») (тобто сума орендної  плати за всі 

приміщення, з урахуванням ПДВ у тому випадку, якщо база оподаткування не 

зменшується на суму відповідних витрат, плюс  пропорційні витрати на 

ремонт, за необхідності, що розраховуються за весь період договору) 

перевищують 1 000 000 євро;  



ж)  внутрішні положення про повноваження Правління стосовно рішень щодо 

кредитного ризику та ризиків, пов’язаних з окремою країною  (наприклад, 

Положення про Кредитний комітет) із зазначенням повноважень Наглядової 

ради на погодження рішень, та будь-яких річних кредитних політик (політик 

мінімізації ризиків) для різних класів активів/типів клієнтів; 

з)   прийняття рішення про позики, по лімітам кредитного або іншого ризику,  

умовні зобов’язанням та іншими витратами перед клієнтами або групою 

пов’язаних клієнтів, а також рішення по ризикам внутрішнього ринку, 

пов’язані з окремою країною, що потребують погодження Наглядовою радою 

відповідно до підпункту «ж»; 

и)   внутрішні положення про  повноваження Правління стосовно проблемних 

кредитів (наприклад, Положення про Комітет з проблемних кредитів) із 

зазначенням повноважень Наглядової ради на погодження рішень; 

і)      рішення по лімітам, реструктуризації, створення або розформування резервів 

та списання проблемної заборгованості окремого клієнта або групи 

пов’язаних клієнтів, що потребують погодження Наглядової ради відповідно 

до підпункту «и»; 

ї)     надання або продовження кредитних договорів, включаючи внутрішні кредитні 

лінії та умовні зобов’язання перед членами Наглядової Ради або Правління 

Банку; 

й)    придбання та реалізація банком (кредитного) портфелю роздрібних клієнтів, 

якщо вплив на існуючий рівень активів роздрібного ризику Банку (“RWA») 

складає або перевищує 5%  та придбання або реалізація нероздрібного 

портфелю, якщо вплив на існуючий нероздрібний показник RWA складає або 

перевищує 10%;    

к)  прийняття членами Правління Банку функцій членів Наглядової Ради або 

керівників компанії, що не є дочірніми компаніями Банку; 

л)     усі правочини (та їх умови), окрім правочинів із заінтересованістю, між Банком 

або будь-якою компанією Групи Райффайзен та будь-яким членом Правління 

або будь-якою особою або компанією, яка тісно пов’язана з членом Правління, 

за винятком операцій під час здійснення звичайної господарської діяльності; 

м)  Наглядова рада приймає наступні рішення з питань політики винагороди 

Банку:  

(i) затвердження загальних принципів політики винагороди, включаючи зарплати 

та пенсії, що виплачуються на розсуд компанії, в тому числі винагороду 

вищого керівництва, осіб, що приймають на себе ризики, персоналу, який 

виконує контрольні функції, та будь-яких працівників, що одержують 

винагороду на рівні вищого керівництва та осіб, що приймають на себе ризики, 

професійна діяльність яких істотно впливає на їх профіль ризиків 

(«Визначений персонал»);  

(ii) впровадження та істотна зміна будь-яких схем винагороди або преміювання 

або інших схем виплати бонусів (проте схеми преміювання застосовуються 

лише у тому випадку, якщо щорічні витрати перевищують 10% від загальних 



щорічних виплат зарплати у Банку або якщо такі схеми відрізняються від 

загальних принципів політики винагороди, затвердженої Наглядовою радою);  

(iii) впровадження та істотна зміна пенсійного плану, виплати компенсації при 

звільненні, або страхового плану, або іншої схеми, що надає будь-яку 

винагороду члену Правління, працівникам або членам їх родини або іншим 

особам, що мають договірні стосунки з Банком, або при подальшому 

звільненні або будь-якому припиненні працевлаштування або договірних 

відносин із Банком; 

(iv) впровадження та істотна зміна будь-якого плану щодо участі в капіталі 

компанії (наприклад, опціони на купівлю акцій) або плану щодо участі у 

прибутку, який застосовується до члена Правління, працівників або їх родин 

чи інших осіб, які мають договірні відносини з Банком 

(v) впровадження та істотна зміна програм утримання працівників; 

(vi) щорічний відбір Визначеного персоналу Банку; 

(vii) визначення рівня максимального співвідношення між змінною та 

фіксованою частинами винагороди, яка може бути  призначена членам 

Визначеного персоналу, за умови якщо максимальний рівень змінної 

винагороди перевищує 100% фіксованої винагороди; 

(viii) рішення щодо винагороди, в тому числі щодо призначення або виплати 

щорічної змінної винагороди членам Правління Банку та Служби 

внутрішнього аудиту, вирішення питань щодо наявності підстав для 

зменшення або скасування винагороди (за рік) у випадках, передбачених 

Політикою з управління винагородою та Положення про винагороду членів 

Правління Банку, та визначення наслідків, які спричинятимуть зазначені 

підстави, при призначенні або виплаті змінної винагороди членам Правління.  

Наглядова Рада періодично переглядає загальні принципи політики винагороди, які 

було затверджено згідно з підпунктом «(і)» частини «м» пункту 4 статті 2 Положення 

та несе відповідальність за їх дотримання з урахуванням довгострокових інтересів 

акціонерів, інвесторів, інших учасників Банку та суспільних цілей.  

 

Наглядова Рада контролює розмір винагороди керівників підрозділів з управління 

ризиками та підрозділу комплаєнсу.  

 

Наглядова рада має право визначати перелік інших питань, які потребують її 

попередньої згоди.   

 

(5) Наглядова рада щорічно готує звіт про оцінку своєї роботи. Звіт Наглядової ради 

повинен включати: 

 оцінку її складу, структури й діяльності Наглядової ради як колегіального 

органу; 

 оцінку компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, 

включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших 



юридичних осіб або іншу діяльність, як оплачувану так і  безоплатну; 

 оцінку незалежності кожного з незалежних директорів Наглядової ради; 

 оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради, 

зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їх 

функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних 

питань, якими займались комітети;  

 оцінку виконання Наглядовою радою поставлених цілей. 

 

Звіт Наглядової ради затверджується Загальними зборами та є частиною річного 

звіту Банку. 

 

Стаття 3 

 

(1) Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів 

для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. 

Комітети складаються, щонайменше з двох членів, обраних Наглядовою радою на 

строк, що відповідає їхньому членству в Наглядовій раді, якщо під час їх обрання 

Наглядовою радою не прийнято інше рішення.  

 

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому 

для прийняття Наглядовою радою рішень. 

 

(2) Компетенція та повноваження комітетів, а також повноваження Правління Банку 

по відношенню до комітетів і внутрішні правила роботи комітетів визначаються 

у положеннях, затверджених Наглядовою радою.  

 

(3) Наглядова рада може утворювати комітети з питань аудиту, управління ризиками,  

винагороди.  

 

Стаття 4 

 

(1) Наглядова рада здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань 

Наглядової ради. 

 

(2) Наглядова рада повноважна приймати рішення, якщо в засіданні Наглядової ради 

приймають участь більше половини її членів.  

 

(3) Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів 

членів Наглядової ради, які мають право голосу. Кожен член Наглядової ради 

має при голосуванні один голос. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови 

Наглядової ради є вирішальним.  

 

(4) Голова Наглядової ради заохочує та сприяє відкритому та критичному 

обговоренню питань на засіданні Наглядової ради, а також забезпечує, щоб 

думка, яка розходиться з поглядами більшості, була висловлена та обговорена до 

прийняття остаточного рішення. 

 



(5) Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом опитування без 

проведення засідання (заочно) або без особистої присутності всіх або окремих 

членів Наглядової ради на засіданні шляхом повідомлення їх особистої думки за 

допомогою телефаксу чи шляхом направлення електронного повідомлення з 

використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та за умови, що жоден 

з членів Наглядової ради не заперечує відносно такої форми прийняття рішень.  

  

Стаття 5 

 

(1) Засідання Наглядової ради скликаються Головою у будь-який час, коли необхідно 

виконувати діяльність та реалізовувати повноваження Наглядової ради, але не  

менше ніж чотири рази на рік і не рідше одного разу на квартал. Засідання 

скликаються не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати їх проведення 

(якщо існує ризик перенесення засідання, може застосовуватись більш короткий 

строк) за допомогою листів, телефаксу або електронних повідомлень із 

додаванням порядку денного засідання. Засідання Наглядової ради проводяться 

за місцезнаходженням Банку або в будь-якому іншому місці на розсуд Наглядової 

ради. 

 

(2) Додаткові та позачергові засідання Наглядової ради скликаються за вимогою 

будь-якого з її членів, членів Правління, Головного аудитора Банку або 

Національного банку України. Голова Наглядової ради має скликати такі 

додаткові та позачергові засідання якомога швидше.  

 

(3) Для ведення протоколів засідання і діловодства, здійснення контролю за 

виконанням рішень Наглядової ради Наглядова рада призначає відповідального 

секретаря. 

 

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку 

має право обрати Корпоративного секретаря Банку. Корпоративний секретар 

Банку є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або 

інвесторами. До призначення Корпоративного секретаря його функції виконує  

Департамент виконавчого управління та комунікацій   Банку та особа,  яка займає 

позицію старшого регіонального менеджера Департаменту міжнародного 

банкінгу Райффайзен Банк Інтернаціональ.  

 

Про чергове засідання Наглядової ради та його порядок денний відповідальний 

секретар Наглядової ради повинен ознайомити членів Наглядової ради за 

допомогою листів, телефаксу або електронних повідомлень не пізніше як за 

десять днів до запланованої дати засідання. 

 

(4) Член Наглядової ради може внести пропозиції щодо зміни та доповнення до 

запропонованого порядку денного, але не пізніше як за сім робочих днів до дати 

засідання, про що він повідомляє відповідального секретаря Наглядової Ради. 

 

(5) Не пізніше ніж за десять робочих днів до засідання Наглядової ради Правління 

(шляхом підготовки підпорядкованими ним підрозділами Банку інформації за 



відповідними питаннями порядку денного) надає членам Наглядової ради 

інформацію та документи, необхідні для прийняття відповідного рішення.  

Порушення Правлінням Банку зазначеної вимоги не обмежує право Наглядової 

ради прийняти рішення з будь-якого питання.  

 

(6) За згодою всіх присутніх членів пропозиції до рішення Наглядової ради, внесені 

під час засідання, розглядаються на цьому ж засіданні. 

 

(7) Члени Правління беруть участь у засіданнях Наглядової ради, якщо Голова 

Наглядової ради не приймає іншого рішення. На вимогу Наглядової ради в її 

засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь 

Голова Центральної ради профспілки працівників Банку, Голова або члени 

Правління та інші визначені нею особи в межах їх компетенції з правом 

дорадчого голосу. Присутнім особам роз’яснюється необхідність дотримання 

конфіденційності відносно інформації, що була розкрита під час засідання. 

 

Стаття 6 

 

(1) Рішення Наглядової ради мають прийматися у письмовому вигляді шляхом 

оформлення протоколів. У протоколі зазначаються:  

 місце, дата і час проведення засідання або опитування;  

 особи, які брали участь у засіданні (опитуванні);  

 порядок денний;  

 питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із  

зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» 

(або утрималися від голосування) з кожного питання; 

 на вимогу члена Наглядової ради – його окрема думка, яка відрізняється від 

прийнятого рішення; 

 зміст прийнятих рішень. 

 

(2) Голова несе відповідальність за складання та зберігання протоколів засідань 

Наглядової ради; протоколи складаються англійською та українською мовами. 

 

(3) Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються протягом п’яти днів з дати 

проведення засідання та підписуються членами Наглядової ради або Головою 

Наглядової ради (у разі його відсутності – заступником Голови Наглядової ради, 

який був головуючим на засіданні) і відповідальним секретарем Наглядової 

ради. 

  

(4) Якщо рішення Наглядової ради приймалося заочно (без проведення засідання), 

або без особистої присутності всіх або окремих членів Наглядової ради на 

засіданні протокол підписується Головою та відповідальним секретарем 

Наглядової ради і невідкладно надсилається усім членам Наглядової ради.  

Датою прийняття такого рішення вважається дата останньої отриманої особистої 

думки члена Наглядової ради, який не був присутній при прийнятті рішення, 

направленої шляхом електронного повідомленням або з використанням 

аналогічних інформаційно-телекомунікаційних систем. 



 

(5) Наглядова рада забезпечує належний рівень документування обговорень та 

прийнятих рішень, які мають містити стислий огляд розглянутих питань, надані 

рекомендації, прийняті рішення з поіменним голосуванням та особливими 

думками (за наявності). 

 

(6) Роздруковані документи, що містять думку (членів) Наглядової ради, що були 

відсутні на засіданні, або у випадку заочного прийняття рішення, додаються до 

протоколу Наглядової ради. 

 

(7) Голова або відповідний член Наглядової ради підтримують регулярну 

комунікацію з головою Правління Банку з питань стратегії Банку, господарської 

діяльності та ризик менеджменту Банку.  

 

Стаття 7 

 

(1) Будь-яка комунікація від імені Наглядової ради має вестися Головою та має 

належним чином передаватись його правонаступнику, який буде діяти в якості 

Голови. 

 

(2) Члени Наглядової ради повинні зберігати конфіденційність своїх знань та 

інформації стосовно Банку та його клієнтів; такі зобов’язання повинні 

продовжуватись навіть після закінчення періоду їх членства у Наглядовій раді. 

 

(3) Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за збитки, завдані Банку 

їхніми діями (бездіяльністю). Якщо відповідальність несуть декілька осіб, їх 

відповідальність перед Банком є солідарною. 

 

Стаття 8 

 

(1) Члени Наглядової ради не можуть виконувати професійні обов’язки у керівних 

органах (в тому числі, у наглядових радах або правліннях) будь-яких інших 

компаній, які є конкурентами Банку та зареєстровані в Україні. 

 

(2) Кожен член Наглядової ради зобов’язується уникати конфлікту інтересів та 

повинен повідомляти Наглядову раду про всі випадки, в яких може виникнути 

конфлікт інтересів. При цьому, виконання професійних обов’язків у компаніях 

Групи не вважається конфліктом інтересів. 

 

(3) Надання кредитів членам Наглядової ради поза межами звичайної банківської 

діяльності Банку забороняється.  

 

Стаття 9 

 

Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами. 

Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами. 


