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1. Загальні положення
1.1. Це Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (далі – Положення) є змінами до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», що
затверджене Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» від 19.04.2018
р., шляхом викладення його у новій редакції.
Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку.
1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію
роботи Правління, а також права, обов’язки, та відповідальність членів Правління Банку.
1.3. Положення, зміни та доповнення до нього, затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.
2. Правовий статус Правління
2.1. Правління є виконавчим органом Банку, здійснює управління поточною діяльністю Банку, згідно з
принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і
Наглядової ради Банку. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України,
нормативно-правовими документами Національного Банку України, Статутом Банку, цим Положенням та
іншими внутрішніми документами Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Банку.
2.2. Завдання Правління полягає у здійсненні управління поточною діяльністю Банку, що передбачає його
відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Банку.
2.3. Правління вирішує всі питання діяльності Банку, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю, крім
тих, що відповідно до Статуту та діючого законодавства належать до виключної компетенції Загальних
зборів акціонерів та Наглядової ради Банку, діє від імені Банку, підзвітне Загальним зборам акціонерів та
Наглядовій раді Банку та організує виконання їх рішень. Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Банку
можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, що не відносяться до їх
виключної компетенції, до компетенції Правління Банку або прийняти рішення щодо обмеження окремих
повноважень Правління як безпосередньо, так і шляхом встановлення додаткової умови прийняття
Правлінням окремих рішень наявністю попередньої згоди Наглядової ради Банку.
2.4. До компетенції Правління належать такі функції:
1) забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії
та бізнес-плану розвитку Банку;
2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
3) формування пропозицій щодо напрямку розвитку Банку, розподілу прибутку, нормативів розміру
поточних витрат, нормативів утворення фондів матеріального заохочення і розвитку Банку, а також розмірів
дивідендів;
4) здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності;
5) складання кошторисів витрат фондів матеріального заохочення і розвитку Банку;
6) забезпечення та контроль за дотриманням Банком, його філіями та іншими відокремленими підрозділами
вимог чинного законодавства, в тому числі вимог, встановлених Національним банком України;
7) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою Банку,
забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
8) визначення умов проведення активних і пасивних банківських операцій, якщо повноваження щодо
визначення окремих умов не віднесені до компетенції інших органів Банку;
9) надання Наглядовій раді Банку проекту правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості, у разі
отримання такої інформації від особи, заінтересованої у вчинені правочину, щодо якого є заінтересованість
у порядку, визначеному діючим законодавством;
10) прийняття рішень щодо управління корпоративними правами, які належать Банку в інших суб'єктах
господарювання;
11) розгляд організаційної структури Банку, змін та доповнень до організаційної структури Банку,
ініціювання перед Наглядовою радою затвердження організаційної структури Банку, змін та доповнень до
організаційної структури Банку;
12) формування визначеної Наглядовою радою Банку організаційної структури Банку;
13) реалізація кадрової політики Банку, включаючи підбор, підготовку та використання кадрів, формування
кадрового резерву, затвердження штатного розкладу та розмірів оплати праці працівників Банку;
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14) прийняття рішення про формування постійно діючих рад/комітетів Банку, створення яких не
відноситься до компетенції Наглядової ради, призначення їх керівників та членів, визначення порядку їх
діяльності та контроль за їх роботою;
15) внесення пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації відділень, філій та представництв
Банку, розробка проектів положень про відділення, філії та представництва;
16) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку
згідно із стратегією розвитку Банку;
17) затвердження інструкцій, правил, процедур, внутрішніх положень та інших внутрішніх документів
Банку (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової
ради Банку);
18) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів
клієнтів;
19) інформування Наглядової ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення
законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про
загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;
20) попереднє обговорення питань, які необхідно розглянути на Загальних зборах акціонерів чи на засіданні
Наглядової ради Банку, підготовка по цих питаннях необхідних документів, організація виконання рішень
Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку;
21) розгляд результатів діяльності Банку, питань організації кредитування, розрахунків,
зовнішньоекономічної діяльності, роботи з цінними паперами та інших питань діяльності Банку;
22) розгляд матеріалів перевірок і ревізій, звітів керівників підрозділів Банку та прийняття з них рішень;
23) прийняття рішень за наступними питаннями:
- щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Банком безнадійною
відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від
дебіторської заборгованості;
- щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Банком
безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування
можливих втрат від операцій з цінними паперами;
- щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Банку та нарахованими
Банком доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Банком безнадійною відповідно до
законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від
зазначених операцій.
У випадках, визначених внутрішніми документами Банку, Правління подає рішення з вищезазначених
питань на затвердження Наглядовій раді Банку;
24) визначення планів, напрямків діяльності та затвердження річних результатів діяльності відокремлених
структурних підрозділів Банку;
25) складання та надання Наглядовій раді річних звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд
Загальних зборів акціонерів;
26) організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та
позачергових Загальних зборів акціонерів Банку;
27) укладення колективного договору з трудовим колективом Банку;
28) у межах, затверджених бюджетом Банку або іншими внутрішніми документами Банку, або на підставі
відповідних рішень Наглядової ради, розпорядження рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними
паперами та іншими матеріальними і нематеріальними активами Банку, в частині їх придбання, відчуження,
передачі у заставу, оренду або інше обтяження;
29) керівництво роботою, розгляд і вирішення питань діяльності структурних підрозділів Банку, філій та
інших відокремлених підрозділів Банку; затвердження звітів та прийняття рішень про підвищення
ефективності їх роботи, стимулювання або притягнення до відповідальності їх керівників;
30) визначення і реалізація політики Банку у сфері банківської таємниці, фінансового моніторингу та в
інших сферах, що відповідно до законодавства підлягають спеціальному нормативному регулюванню;
31) визначення внутрішньої системи діловодства в Банку, загальної процедури та порядку підписання
договорів (угод), які укладаються Банком, порядку оформлення касових та розрахункових документів за
внутрішньобанківськими операціями;
32) участь в організації проведення засідань Наглядової ради Банку;
33) затвердження переліку пов’язаних з Банком осіб;
34) щорічне здійснення оцінки власної діяльності;
35) забезпечення розкриття інформації Банком відповідно до вимог діючого законодавства;
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36) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що
належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку та Наглядової ради Банку.
2.5. Правління може делегувати Голові Правління, членам Правління, іншим посадовим особам Банку або
органам Банку із спеціальним статусом (комітет по управлінню активами і пасивами, кредитний комітет,
тарифний комітет) повноваження щодо прийняття рішень з окремих питань, віднесених до компетенції
Правління, або щодо вчинення юридично значимих дій від імені Банку з врахуванням обмежень,
визначених Статутом Банку та внутрішніми документами Банку. У цьому разі органи або особи, яким
Правління делегувало відповідні повноваження, зобов’язані доповідати Правлінню про порядок та
результати виконання ними повноважень, наданих у порядку делегування.
2.6. Правління повноважне приймати рішення щодо використання коштів Банку для здійснення
господарської діяльності або розпорядження майном Банку в частині його придбання, відчуження, передачу
у заставу, оренду або інше обтяження понад межі, встановлені бюджетом Банку, виключно на підставі
попередньої згоди на це Наглядової ради Банку та/або в межах лімітів, встановлених Загальними зборами
акціонерів або Наглядовою радою Банку.
2.7. В межах здійснення контролю за діяльністю Правління Банку Наглядова рада своїми рішеннями може:
2.7.1. обмежити повноваження Правління;
2.7.2. обумовити прийняття Правлінням рішень наявністю попередньої згоди Наглядової ради Банку щодо
того чи іншого питання, віднесеного до компетенції Правління, за умови дотримання вимог нормативних
актів, регламентуючих банківську діяльність.
2.8. Наглядова рада Банку має право передавати виконання окремих своїх повноважень (крім питань, що
віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку) Правлінню Банку або Голові Правління Банку,
про що оформляється відповідне рішення.
2.9. Рішення Правління Банку є обов’язковими для виконання усіма членами Правління та працівниками
Банку, яких вони стосуються.
2.10. Правління несе відповідальність за порушення або перевищення повноважень і обмежень, визначених
цим Положенням, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Банку.
2.11. Правління Банку очолює Голова Правління, який керує роботою Правління Банку. Голова Правління
не може очолювати структурні підрозділи Банку.
2.12. Голова Правління Банку має право представляти Банк без доручення та вирішує всі питання діяльності
Банку, за виключенням тих питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової
ради, Правління Банку.
2.13. Голова Правління керує та організовує роботу Правління, забезпечує його діяльність у порядку,
передбаченому цим Положенням, скликає та головує на засіданнях Правління, визначає їх порядок денний,
організує ведення та зберігання протоколів засідань Правління, підписує у встановленому порядку
протоколи засідань Правління, подає на розгляд Правління робочі плани та програми, а також звіти про
виконання цих планів і програм та інше.
Голова Правління має право представляти інтереси Банку у відносинах з будь-якими державними і
недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями, а також з фізичними особами,
вчиняти від імені Банку у межах своєї компетенції будь-які правочини з врахуванням обмежень, визначених
діючим законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням, видавати накази та давати
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи його відокремлені
підрозділи.
2.14. Права та обов'язки Голови Правління по здійсненню керівництва поточною діяльністю Банку
визначаються законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Правління Банку. В межах своїх
повноважень Голова Правління Банку (або особа, що виконує обов’язки Голови Правління Банку):
1) забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку;
2) розпоряджається майном та коштами Банку у межах, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової
ради, Правління та законодавством України;
3) визначає організаційну структуру Банку, передає її на розгляд Правлінню Банку з подальшим
затвердженням Наглядовою радою Банку, затверджує правила, процедури й інші внутрішні документи
Банку, які регулюють трудові відносини, регламентують здійснення поточної господарчої діяльності та
виконання структурними підрозділами та працівниками Банку функцій, покладених на них відповідними
внутрішніми нормативними документами, за виключенням документів, що затверджуються Загальними
зборами акціонерів, Наглядовою радою чи Правлінням Банку;
4) підписує всі документи, що приймаються чи затверджуються Правлінням Банку;
5) видає накази, інструкції та розпорядження з питань діяльності Банку, які є обов’язковими для виконання
працівниками Банку, затверджує штатний розклад Банку;
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6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, затверджує посадові інструкції працівників
Банку;
7) підписує від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради щодо
виконання ними покладених на них функцій на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів
шляхом їх викладення у Положенні про Наглядову раду;
8) підписує Колективний договір;
9) ініціює скликання позачергових засідань Наглядової ради Банку, приймає участь в засіданнях Наглядової
ради Банку з правом дорадчого голосу;
10) приймає участь в Загальних зборах акціонерів Банку;
11) рекомендує Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління Банку;
12) в порядку встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Банку заохочує
працівників Банку, а також притягує до відповідальності;
13) відкриває в банках кореспондентські, валютні та інші рахунки Банку, заключає договори та здійснює
інші правочини;
14) організовує бухгалтерський облік, складання та надання звітності Банку;
15) забезпечує підготовку та проведення засідань Правління Банку;
16) організує дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї
масового знищення та відповідає за організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення;
17) засвідчує бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Банку шляхом їх підписання
спільно з головою лічильної комісії;
18) представляє Банк в усіх державних органах влади і управління, судах, господарських і третейських
судах, підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, як в Україні так і за її межами та без
довіреності вступає у цивільні правовідносини і здійснює юридичні дії від імені Банку;
19) розподіляє обов’язки між заступниками Голови Правління, іншими членами Правління та визначає їх
функціональні повноваження, координує діяльність членів Правління та регулярно заслуховує звіти
(доповіді) про результати роботи членів Правління;
20) керує роботою структурних підрозділів Банку, безпосередньо підпорядкованих Голові Правління
відповідно до організаційної структури Банку;
21) від імені Правління підписує затверджені Правлінням внутрішні документи Банку;
22) Голова Правління, у межах наданих повноважень, надає довіреності керівникам (їх заступникам) філій,
керівникам (начальникам, керуючим та іншим керівникам) відокремлених підрозділів, іншим
співробітникам Банку на представництво Банку перед третіми особами, на право здійснення від імені Банку
правочинів, в тому числі на право підписання та розірвання договорів та інших документів, що пов'язані зі
здійсненням правочинів;
23) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради Банку з правом дорадчого голосу;
24) здійснює інші функції та вирішує інші питання поточної діяльності Банку, які є необхідними для
забезпечення належної роботи Банку, згідно з діючим законодавством, Статутом та внутрішніми
документами Банку.
2.15. Голова Правління підзвітний Наглядовій раді, несе відповідальність за ефективність роботи Правління,
поточну діяльність Банку, за організацію бухгалтерського обліку згідно з вимогами діючого законодавства
України.
2.16. Голові Правління на підставі відповідного рішення Наглядової ради Банку можуть бути делеговані
додаткові повноваження. Якщо для виконання будь-якого з повноважень, визначених пунктом 2.14.,
відповідно до внутрішніх документів Банку, необхідне попереднє схвалення певного рішення Правлінням
або іншим органом Банку, Голова Правління здійснює таке повноваження після отримання необхідного
погодження (затвердження, схвалення тощо);
2.17. Голова Правління має право в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством,
Статутом та цим Положенням, делегувати окремі повноваження своїм заступникам, членам Правління та
іншим працівникам Банку.
2.18. Заступники Голови Правління, члени Правління очолюють напрямки роботи відповідно до розподілу
їх обов'язків, що затверджується Головою Правління. Заступники Голови Правління, члени Правління у
межах своєї компетенції діють від імені Банку на підставі довіреності, що надається Головою Правління.
Заступники Голови Правління та головний бухгалтер мають право видавати розпорядження за
напрямками діяльності Банку, які віднесені до їх компетенції внутрішніми документами Банку.
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2.19. У разі відсутності Голови Правління його обов'язки без доручення виконує Заступник Голови
Правління, один із членів Правління відповідно до наказу Голови Правління.
3. Права, обов’язки та відповідальність членів Правління
3.1. Права та обов'язки Голови та членів Правління, підстави припинення їх повноважень визначаються
чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням, а також умовами цивільно-правових,
трудових договорів (контрактів) що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку контракт
підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
3.2. Голова та члени Правління мають право:
3.2.1. отримувати від відповідних структурних підрозділів та/або працівників Банку повну, достовірну та
своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій;
3.2.2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної
діяльності Банку. Питання, що віднесені цим Положенням до повноважень Правління, не можуть
вирішуватися членом Правління одноособово, якщо тільки Правління своїм рішенням не делегувало
відповідні повноваження члену Правління;
3.2.3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні
Правління Банку;
3.2.4. ініціювати скликання засідання Правління Банку;
3.2.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління Банку;
3.2.6. вносити пропозиції щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради Банку;
3.2.7. діяти від імені Банку у відносинах з іншими особами на підставі довіреності та у відповідності до
внутрішніх документів Банку;
3.2.8. отримувати справедливу винагороду за виконання повноважень члена Правління;
3.2.9. інші права відповідного до чинного законодавства.
3.3. Голова та члени Правління зобов’язані:
3.3.1. діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок
діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну
обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
3.3.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням,
іншими внутрішніми документами Банку;
3.3.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою Банку, Правлінням
та Головою Правління;
3.3.4. приймати рішення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення;
3.3.5. не використовувати службове становище у власних інтересах;
3.3.6. особисто брати участь у засіданнях Правління, завчасно повідомляти Голову Правління про
неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причин;
3.3.7. брати участь у засіданні Наглядової ради Банку або у Загальних зборах акціонерів Банку на їх вимогу;
3.3.8. дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати банківську, конфіденційну, інсайдерську
інформацію та інформацію щодо персональних даних, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій
Голови та члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у
своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
3.3.9. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;
3.3.10. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання
матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності, отримувати консультації
фахівців тощо;
3.3.11. очолювати відповідний напрямок роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних
підрозділів Банку відповідно до розподілу обов’язків між членами Правління Банку. Голова та член
Правління несе персональну відповідальність за діяльність підпорядкованих йому структурних підрозділів
Банку;
3.3.12. своєчасно надавати Наглядовій раді Банку, Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Банку,
акціонерам Банку на їх вимогу повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку у порядку
та у строки, визначені законодавством;
3.3.13. регулярно інформувати один одного про виконання ними управлінських повноважень, про діяльність
Банку і підпорядкованих їм структурних підрозділів Банку;
3.3.14. своєчасно надавати Наглядовій раді Банку точну інформацію про наявність особистого інтересу в
будь-яких операціях Банку чи афілійованих з ним осіб або про будь-які інші обставини, що становлять
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собою конфлікт інтересів. Така інформація повинна також негайно надаватися іншим членам Правління.
Будь-які операції між Банком або афілійованою з ним особою і членом Правління або пов’язаною з ним
особою можуть здійснюватися лише за умови, що відповідний член Правління не бере участі у прийнятті
рішення щодо такої операції. Умови проведення відповідних операцій за участю членів Правління чи
пов’язаних з ними осіб підлягають попередньому схваленню Наглядовою радою Банку, за виключенням
стандартних операцій, які здійснюються Банком на звичайних умовах в ході регулярної діяльності;
3.3.15. утримуватися від участі в діяльності органів управління (Наглядової ради, Правління тощо) інших
юридичних осіб, не афілійованих з Банком. Членам Правління також забороняється без попередньої згоди
Наглядової ради Банку за власний рахунок або за рахунок інших осіб вести підприємницьку діяльність чи
здійснювати операції, які належать до сфери діяльності Банку;
3.3.16. забезпечувати збереження та передачу майна і документів Банку при звільненні з посади.
3.4. Голові та членам Правління Банку забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім
материнських та дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій).
3.5. Голова та члени Правління Банку несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їхніми
діями (бездіяльністю), згідно із діючим законодавством України. Якщо відповідальність несуть кілька осіб,
їх відповідальність перед Банком є солідарною. Члени Правління несуть персональну відповідальність за
виконання рішень Зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку
3.6. Голова Правління Банку несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Також, на Голову
Правління та на головного бухгалтера покладається відповідальність за зберігання документів
бухгалтерського обліку і фінансової звітності Банку.
3.7. Члени Правління, які виступають від імені Банку та порушують свої обов’язки щодо представництва,
несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Банку.
3.8. Банк має право звернутися з позовом до Голови та члена Правління про відшкодування завданих йому
збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку або Наглядової ради Банку.
3.9. Порядок притягнення Голови та членів Правління Банку до відповідальності регулюється нормами
чинного законодавства України.
4. Склад Правління та порядок його формування
4.1. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління.
4.2. Голова та члени Правління призначаються на посаду на підставі рішення Наглядової ради Банку.
4.3. Кількісний склад Правління визначається на підставі рішення Наглядової ради Банку, але не може бути
меншим 5 (п’яти) осіб.
Заступники Голови Правління БАНКУ входять до складу Правління БАНКУ за посадою.
Відповідальний працівник Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування
розповсюдження зброї масового знищення, є членом Правління Банку за посадою.
4.4. Голова Правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком
України.
4.5. Голова та члени Правління Банку перебувають з Банком у трудових відносинах. Голова та члени
Правління Банку не входять до складу Наглядової ради Банку.
4.6. Головою або членом Правління може бути дієздатна фізична особа, яка відповідає таким вимогам:
- відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим
діючим законодавством та нормативними актами Національного банку України;
- бездоганна ділова репутація;
- професійна придатність - сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для
належного виконання посадових обов'язків з урахуванням бізнес-плану та стратегії банку, а також
функціонального навантаження та сфери відповідальності конкретного члена Правління.
- вища освіта.
Голова Правління повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше
п'яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років.
Члени Правління повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі у
сукупності не менше трьох років.
Голові та членам Правління забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім
материнських та дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій);
4.7. До складу Правління Банку не можуть бути обрані народні депутати України, члени Кабінету Міністрів
України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної
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поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними
правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади.
4.8. Члени Правління Банку в місячний строк після обрання (призначення) на посаду мають надати до
Національного Банку України документи, що підтверджують їхню професійну придатність та ділову
репутацію.
4.9. Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з членів Правління Банку, якщо його
професійна придатність та ділова репутація не відповідають вимогам Закону України «Про банки і
банківську діяльність».
4.10. На першому засіданні Правління для здійснення організаційно – технічної роботи Голова Правління
наказом призначає секретаря Правління зі складу працівників Банку.
5. Строк повноважень Правління Банку
5.1. Правління призначається строком на 3 (три) роки.
5.2. Одна і та сама особа може призначатися Головою та/або членом Правління необмежену кількість разів.
5.3. Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління.
5.4. Повноваження Голови та членів Правління Банку припиняються достроково за рішенням Наглядової
ради Банку у разі:
5.4.1. незадовільної оцінки їх діяльності Загальними зборами акціонерів Банку за підсумками роботи за рік;
5.4.2. незадовільної оцінки їх діяльності Наглядовою радою Банку;
5.4.3. систематичного невиконання Головою та/або членом Правління обов’язків, покладених на них
Статутом та цим Положенням.
Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним
прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його
повноваження.
5.5. Повноваження Голови та/або члена Правління припиняються достроково в порядку, визначеному
діючим законодавством:
5.5.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це органи Банку за два тижні –
повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної
письмової заяви з дотриманням вимог діючого законодавства;
5.5.2. в разі неможливості виконання обов'язків Голови/члена Правління Банку за станом здоров'я –
повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви Голови/члена Правління або, у разі
неможливості підписання Головою/членом Правління такої заяви, документа від медичної установи;
5.5.3. в разі набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов'язків Голови/члена Правління – повноваження припиняються з дати
набрання законної сили вироку чи рішенням суду;
5.5.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим –
повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним
законодавством встановлює такий факт;
5.5.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
5.6. Голова та члени Правління Банку укладають з Банком цивільно-правові, трудові договори
(контракти), які від імені Банку підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке
підписання Наглядовою радою Банку.
5.7. Умовами цивільно-правових, трудових договорів визначаються права, обов’язки, відповідальність,
розмір винагороди, у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати та підстави припинення
повноважень Голови/члена Правління Банку, які затверджуються Наглядовою радою Банку.
5.8. Дія цивільно-правових, трудових договорів з Головою/членом Правління Банку припиняється у разі
припинення його повноважень.
6. Засідання Правління Банку
6.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не
рідше двох разів на місяць.
Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які були присутні на
засіданні Правління.
На засіданнях Правління з правом дорадчого голосу мають право бути присутніми члени Наглядової
ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який
підписав колективний договір від імені трудового колективу.
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На засіданнях Правління мають право приймати участь керівники підрозділу з управління ризиками та
Правління приймає рішення незалежно від особистих інтересів його членів або інтересів контролюючих
акціонерів. Такі рішення повинні враховувати інтереси всіх акціонерів, зважаючи на загальні інтереси Банку
та його вкладників.
За рішенням Голови Правління, засідання Правління можуть проводитися в присутності членів
Правління, у формі конференц-зв’язку чи із використанням електронних засобів зв’язку, шляхом
проведення заочного голосування, а також шляхом поєднання вищезазначених способів проведення
засідань Правління Банку.
6.2. Засідання Правління скликаються:
6.2.1. за власною ініціативою Голови Правління;
6.2.2. за ініціативою Наглядової ради Банку;
6.2.3. за ініціативою члена Правління Банку.
6.3. Вимоги Наглядової ради або члена Правління про проведення засідання Правління разом з переліком
питань, які пропонується включити до його порядку денного, подаються секретарю Правління у
письмовому вигляді.
6.4. Голова Правління приймає рішення про дату проведення засідання Правління, головує на засіданні
Правління, керує його роботою та забезпечує дотримання порядку денного. У разі відсутності Голови
Правління функції головуючого виконує заступник Голови Правління або інший член Правління, який
виконує обов'язки Голови Правління. Усі члени Правління мають змогу доповнювати порядок денний
засідань Правління.
6.5. Секретар завчасно повідомляє членів Правління та осіб, які запрошуються для участі у засіданні
Правління, про його проведення. До повідомлення можуть надаватися матеріали, які необхідні членам
Правління для підготовки до засідання. У разі несвоєчасного надання інформації про засідання Правління,
рішення Правління можуть прийматися лише за умови, що жоден присутній член Правління не заперечує
проти розгляду відповідного питання.
6.6. Рішення Правління визнаються правомочними, якщо у його засіданні беруть участь більше 60% його
складу. Усі питання, що входять до компетенції Правління, вирішуються колегіально на його засіданнях
шляхом голосування.
6.7. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у такому порядку:
6.7.1. виступ члена Правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;
6.7.2. відповіді доповідача на питання членів Правління;
6.7.3. обговорення питання порядку денного;
6.7.4. внесення пропозицій щодо проекту рішення;
6.7.5. голосування за запропонованими рішеннями;
6.7.6. підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
6.7.7. оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.
6.8. За наявності обставин, які потребують негайного реагування Правління може розглядати та приймати
рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів
Правління не заперечує проти розгляду цих питань.
6.9. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має
права передавати свій голос іншим особам.
Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів
Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є
вирішальним.
6.10. Голова Правління забезпечує ведення протоколів засідання Правління. Оформлює протоколи
засідання Правління – секретар Правління. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у
строк не більше 2 робочих днів з дня проведення засідання.
Протоколи засідань Правління, на яких розглядались питання щодо надання кредитів, оформляються в
день проведення засідань та підписуються всіма членами Правління.
Протокол засідання Правління повинен містити:

повне найменування Банку;

дату та місце проведення засідання Правління;

перелік осіб, які були присутні на засіданні;

наявність кворуму;

питання порядку денного;

основні положення виступів;

поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Правлінням;

особливі думки та застереження членів Правління з приводу прийнятого рішення.
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Протокол засідання підписується Головою та членами Правління, які брали участь у засіданні, та
підшивається до Книги протоколів засідання Правління.
Особа, яка головувала на засіданні Правління, несе персональну відповідальність за достовірність
відомостей, що внесені до протоколу.
У разі незгоди з окремим рішенням Правління, член Правління вправі протягом 2 робочих днів з дати
проведення засідання висловити у письмовій формі своє застереження та проінформувати про свою
особливу думку Наглядову раду або Загальні збори акціонерів Банку. Зауваження членів Правління
додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною. У разі незгоди з рішенням Правління, Голова
Правління має право винести обговорюване питання на розгляд Наглядової ради Банку та припинити
виконання спірного рішення до прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.
6.11. Рішення з питань, переданих до компетенції Правління Загальними зборами акціонерів Банку, повинні
прийматися одноголосно.
6.12. За ініціативою Голови Правління рішення Правління можуть прийматися у робочому порядку шляхом
опитування за умови, що жоден член Правління не заперечує проти прийняття такого рішення шляхом
опитування. В цьому випадку рішення приймається шляхом обміну точками зору членів Правління за
допомогою електронної пошти або інших засобів зв’язку. Рішення вважається прийнятим, якщо на користь
нього висловилися більше половини членів Правління. Рішення Правління, прийняте шляхом опитування,
оформлюється протоколом, який підписується у робочому порядку Головою Правління та членами
Правління, які висловилися на користь прийнятого рішення.
6.13. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, набирають силу з моменту їх прийняття, якщо
інше не випливає із змісту рішення та є обов’язковими для виконання усіма працівниками Банку.
Голова Правління забезпечує контроль за доведенням рішень Правління до їх виконавців.
На підставі рішень Правління та на їх виконання Голова Правління, або при його відсутності,
заступник, який його заміщує, видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма
співробітниками Банку.
Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова Правління і за його
дорученням один або декілька членів Правління Банку. Голова Правління через секретаря Правління або
іншу особу, визначену Правлінням забезпечує своєчасне доведення рішень Правління до їх виконавців.
6.14. Протоколи засідань Правління веде та зберігає шляхом формування Книги протоколів протягом року
секретар Правління Банку.
Належним чином оформлена Книга протоколів зберігається в архіві Банку протягом усього строку
діяльності Банку.
Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні бути у будь – який час надані для ознайомлення
Наглядовій раді Банку, Загальним зборам акціонерів Банку або будь – кому з акціонерів на їх вимогу. Копії
протоколів засідань Правління та витяги з них засвідчуються підписом Голови Правління (або тимчасово
виконуючим його обов’язки) і, за необхідності, скріплюються печаткою Банку.
6.15. Голова Правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Банку правил
та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим правом доступу під час
підготовки та проведення засідань Правління, а також, за забезпечення захисту та збереження банківської,
конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання
Правління Банку.
7. Звітність Правління
7.1. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів Банку і Наглядовій раді Банку.
7.2. Правління повинно, на вимогу Наглядової ради Банку, щоквартально звітувати перед нею про
результати діяльності, фінансові показники та стан виконання бюджету Банку за попередній звітний
квартал, наявні ризики та інші обставини, які є істотними для діяльності Банку і досягнення ним
поставлених цілей.
Звіти Правління Банку перед Наглядовою радою повинні відображати:
- управлінську інформацію в інтегрованому вигляді;
- ключові показники діяльності Банку та загальний огляд позицій Банку;
- інформацію, яку Наглядова рада та Загальні збори акціонерів вважають важливою.
7.3. За підсумками фінансового року Правління звітує перед Загальними зборами акціонерів Банку і подає
на затвердження Загальним зборам акціонерів Банку річну фінансову звітність, перевірену аудиторською
фірмою, разом із аудиторським висновком.
7.4. Річний звіт Правління складається у письмовій формі і повинен містити інформацію про:
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7.4.1. стан виконання у звітному році бюджету Банку, рішень Загальних зборів акціонерів Банку та
Наглядової ради Банку;
7.4.2. фінансово-економічні показники діяльності Банку за звітний рік, їх динаміку, прогноз на наступний
рік, рівень конкурентоспроможності й прибутковості Банку;
7.4.3. стан активів та структуру активів і пасивів Банку;
7.4.4. результати діяльності Банку за звітний рік;
7.4.5. стан та можливі спроби погашення заборгованості за проблемними активами та дебіторської
заборгованості;
7.4.6. інші обставини, які є істотними для діяльності Банку і досягнення ним поставлених цілей.
7.5. Звіт Правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники
бухгалтерської звітності Банку, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається Головою Правління
в усній формі на Загальних зборах акціонерів Банку.
7.6. Окрім регулярних звітів Наглядовій раді Банку, Правління зобов’язано:
7.6.1. на письмову вимогу Наглядової ради Банку звітувати на найближчому засіданні Наглядової ради з
конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен
містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений
аналіз, та необхідні пояснення;
7.6.2. своєчасно надавати членам Наглядової ради Банку на їх вимогу повну та достовірну інформацію,
необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій;
7.6.3. негайно інформувати Наглядову раду Банку про будь-які події чи обставини, які можуть мати
істотний вплив на фінансовий стан або імідж Банку.
7.7. Звіт Правління, підготовлений у письмовій формі та всі документи, пов’язані з ним, повинні бути надані
членам Наглядової ради Банку в межах розумного строку до проведення засідання, на якому він має бути
розглянутий.
8. Заключні положення
8.1. Всі питання, що не врегульовані ним Положенням, регулюються законодавством України, нормативно
- правовими актами Національного Банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
8.2. У разі коли мають місце протиріччя між статтями Положення та законодавством України, Банк в своїй
діяльності керується чинним законодавством та підзаконними нормативними актами.
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