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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про Комітет з питань управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Положення) 

є внутрішнім нормативним документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

(далі – Банк) що визначає основні завдання, функції, структуру, регламент роботи, порядок створення 

та діяльності, обов'язки і права Комітету з питань управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» 

(далі – Комітет). 

1.2. Комітет створюється  Наглядовою Радою Банку з метою всебічного сприяння та надання практичної 

допомоги Наглядовій Раді Банку у забезпеченні ефективного функціонування системи управління 

ризиками, а також процесами, що були впроваджені для оцінки, моніторингу та зниження рівня всіх 

видів ризиків. 

1.3. Рішення Комітету в рамках делегованих Наглядовою Радою Банку повноважень мають статус рішень 

Наглядової Ради Банку і є обов’язковими для виконання Правлінням, створеними їм колегіальними 

органами та підрозділами Банку. Комітет є спеціалізованим Комітетом Наглядової Ради Банку 

призначеним для підтримки ефективного управління  ризиками в Банку. Комітет є незалежним від 

комітету Наглядової Ради з питань аудиту. 

1.4. Комітет підпорядковується та звітує безпосередньо Наглядовій Раді Банку. 

1.5. Комітет у своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими актами 

Національного банку України, Статутом АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», рішеннями Наглядової Ради 

Банку, внутрішніми нормативними і організаційно-розпорядчими документами Банку з питань 

управління ризиками, цим Положенням. 

1.6. Члени Комітету ознайомлюються з цим Положенням під підпис. 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

2.1. Комітет у своїй діяльності керується:  

 Методичними рекомендаціями щодо організації корпоративного управління в банках України, 

схвалених Рішенням Правління Національного банку України № 814-рш від 03 грудня 2018 року; 

 Положенням про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських 

групах, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 64 від 11 червня 

2018 (далі – Постанова НБУ № 64) із змінами та доповненнями;  

 іншими нормативно-правовими актами України. 

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА  

3.1. Порядок призначення, склад та кваліфікація членів Комітету. 

3.1.1. Члени Комітету: 

3.1.1.1. Наглядова Рада Банку обирає 3 (трьох) своїх членів для роботи в Комітеті, одного з яких 

Наглядова Рада Банку призначає Головою Комітету. Комітет не може складатися з тієї самої 

групи членів, які складають інший комітет Наглядової Ради Банку. Більшість членів 

Комітету мають бути незалежними членами Наглядової Ради Банку. Головою Комітету не 

може бути голова Наглядової Ради Банку та голова іншого комітету Наглядової Ради Банку. 

Головою Комітету може бути виключно незалежний член Наглядової Ради Банку. Склад 

Комітету затверджується відповідним рішенням Наглядової Ради Банку. 

3.1.1.2. Члени Комітету повинні мати відповідні знання, професійні навички, особисті якості, 

необхідні для виконання ними своїх обов’язків членів Комітету та спеціальні знання та 

досвід щодо видів ризиків, на які Банк може наражатися, щодо методів і систем, які можуть 

бути використані для виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та 

пом'якшення цих ризиків. 

3.1.1.3. Члени Комітету обираються на період їх повноважень як членів Наглядової Ради Банку, 

повноваження будь-якого члена Комітету можуть бути достроково припинені за 

відповідним рішенням Наглядової Ради Банку. 

3.1.2. Голова Комітету: 

3.1.2.1. Головою Комітету може бути виключно незалежний член Наглядової Ради Банку, який  

призначається відповідним рішенням Наглядової Ради Банку. 

3.1.2.2. Відповідає за належну діяльність Комітету, зокрема організацію оформлення та зберігання 

документації щодо роботи Комітету, уключаючи протоколи засідання із порядком денним, 

рішеннями Комітету. 

3.1.2.3. Через секретаря Комітету або особисто запрошує інших членів Наглядової Ради Банку, 

Правління Банку, інших працівників Банку та інших запрошених осіб на засідання 

Комітету, якщо це вважається необхідним та відповідає суті діяльності Комітету. 

3.1.2.4. Діє від імені Комітету при зверненнях за інформацією, що її потребує Комітет, до 

Правління Банку, працівників Банку та інших осіб в процесі роботи. 
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3.1.2.5. Організовує та здійснює нагляд за ефективністю діяльності Комітету. 

3.1.2.6. Звітує Наглядовій Раді Банку про діяльність Комітету. 

3.1.2.7. Невідкладно ініціює скликання позачергового засідання Наглядової Ради Банку в разі 

значного збільшення ризиків Банку та необхідності прийняття рішень щодо вжиття 

необхідних попереджувальних заходів. 

3.1.2.8. Забезпечує організацію оформлення та зберігання документації щодо роботи Комітету, 

уключаючи протоколи засідання із порядком денним, рішеннями Комітету. 

3.1.3. Секретар Комітету: 

3.1.3.1. Комітет обирає та припиняє повноваження секретаря Комітету. Секретар Комітету не є 

членом Комітету, не має права голосу, в тому числі дорадчого. У разі тимчасової 

відсутності секретаря Комітету (відрядження, відпустка, хвороба, тощо), його обов’язки 

виконує виконуючий обов’язки секретаря Комітету, призначений відповідним рішенням 

Комітету. 

3.1.3.2. Секретар Комітету виконує наступні обов’язки: 

 формує Порядок денний за формою, згідно Додатку 1 до цього Положення, та зберігає 

матеріали засідання; 

 оформлює та підписує протоколи засідань Комітету та витяги з них, відповідно за формою, 

згідно з Додатком 2 та Додатком 3 до цього Положення, та зберігає оригінали 

протоколів/рішення та погодження; 

 доводить до відома та виконання відповідальним особам рішення Комітету; 

 веде реєстр протоколів засідань Комітету за формою згідно Додатку 4 до цього Положення; 

 готує звіти про діяльність Комітету для Голови Комітету (Додаток 5 до цього Положення).  

4. ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕТУ 

4.1. Комітет розробляє, забезпечує розроблення та/або бере участь у розробленні внутрішніх 

нормативних документів, за напрямками: 

 Організаційна структура системи управління ризиками; 

 Декларація схильності до ризиків; 

 Стратегія управління ризиками; 

 Фінансове забезпечення (бюджет) підрозділів із управління ризиками та контролю за 

дотриманням норм (комплаєнс); 

 Кредитна політика; 

 Політики управління ризиками; 

 Політика запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності Банку; 

 Процедура ескалації порушень лімітів ризиків; 

 Порядок, форми, наповнення та періодичність надання звітів суб'єктам системи управління 

ризиками; 

 Методика виявлення суттєвих ризиків; 

 Стратегія НПА та оперативний план; 

 План відновлення діяльності (Recovery Plan); 

 План забезпечення безперервної діяльності (ВСР - Business Continuity Plan); 

 План фінансування в кризових ситуаціях (CFP-Contingency Funding Plan); 

 Програма фінансування; 

 Порядок здійснення операцій із пов'язаними з банком особами; 

 Кодекс поведінки (етики); 

 Політика запобігання конфліктам інтересів, уключаючи процедуру забезпечення дотримання 

норм щодо упровадження такої політики; 

 Механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку / порушення в 

діяльності Банку (whistleblowi ng policy mechanism); 

 Порядок дослідження порушень у діяльності Банку. 

4.2. Комітет, згідно з наданими повноваженнями, а також регулярно (не рідше одного разу на рік) 

переглядає внутрішні нормативні документи (розроблення яких він приймав участь / забезпечував) з 

метою актуалізації та здійснює контроль за їх впровадженням та дотриманням. 

4.3. Комітет контролює стан виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків у 

функціонуванні системи управління ризиками, виконання рекомендацій і зауважень підрозділу 

внутрішнього аудиту, зовнішніх аудиторів, Національного банку України та інших контролюючих 

органів. 

4.4. Комітет здійснює контроль за тим, щоб ціноутворення / установлення тарифів на банківські 

продукти враховувало бізнес-модель Банку та стратегію управління ризиками. Якщо ціни/тарифи не 
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покривають ризики Банку, то Комітет розробляє заходи та подає їх на розгляд Наглядовій Раді 

Банку. 

4.5. Комітет готує та надає звіти не рідше 1 (одного) разу на квартал про виконання покладених на нього 

функцій членам Наглядової Ради Банку. 

4.6. Комітет забезпечує виконання інших функцій та повноважень з питань управління ризиками, 

визначених Наглядовою Радою Банку. 

4.7. Голова Комітету невідкладно ініціює скликання позачергового засідання Наглядової Ради Банку в 

разі значного збільшення ризиків Банку та необхідності прийняття рішень щодо вжиття необхідних 

попереджувальних заходів. 

4.8. Комітет та підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) з метою дотримання керівниками 

Банку та іншими працівниками Банку корпоративних цінностей здійснюють контроль за 

дотриманням: 

 кодексу поведінки (етики); 

 політики запобігання конфліктам інтересів; 

 механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в банку / порушення в 

діяльності банку, який передбачає забезпечення захисту заявників (whistleblowing policy 

mechanism); 

 порядку дослідження випадків неприйнятної поведінки в Банку / порушень у діяльності 

Банку. 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ 

5.1. Наглядова Рада Банку надає Комітету повноваження здійснювати всі необхідні дії, які Комітет 

вважатиме за потрібне проводити для виконання своїх обов'язків та функцій. Комітет має 

повноваження вимагати надання та отримувати будь-яку потрібну йому інформацію від Правління 

Банку, будь-яких колегіальних органів, підрозділів або працівників Банку. 

5.2. Усі працівники Банку зобов'язані вчасно надавати Комітету всю інформацію, що вимагається, та у 

інші способи надавати усебічну підтримку Комітету в його діяльності. 

5.3. Від Правління, CRO, CCO та працівників Банку Комітет може вимагати підготовку письмових звітів 

(пояснень) або участь у засіданнях Комітету з метою надання необхідної інформації, або 

консультацій Комітету з питань, що належать до їх професійної компетенції. 

5.4. Комітет має право отримувати незалежні консультації та допомогу з питань, що належать до його 

компетенції, включаючи, консультації та допомогу зовнішніх спеціалістів щодо: 

 питань з управління ризиками; 

 правових та регуляторних питань; 

 корпоративного управління. 

5.5. Комітету можуть бути делеговані інші повноваження (крім визначених цим Положенням), окремим 

рішенням Наглядової Ради Банку, якщо це не суперечитиме вимогам Положення НБУ № 64. 

6. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІТЕТУ 

 

6.1. Організаційною формою роботи Комітету є чергові і позачергові засідання. Комітет проводить 

засідання по мірі необхідності, але не рідше 1 (одного) разу в квартал. Засідання можуть 

проводитись за особистої присутності членів Комітету або через відео конференцію. 

6.2. Готує на засідання та розподіляє обов'язки між членами Комітету Голова Комітету. Засідання є 

правомочним (є кворум), якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості 

членів. 

6.3. Засідання скликається Головою Комітету за власною ініціативою або письмовим зверненням членів 

Комітету або, за рішенням Голови Комітету щодо доцільності такого засідання, на підставі 

письмових звернень CRO, CCO або посадових осіб Банку. 

6.4. Дата, час та місце кожного засідання визначаються Головою Комітету та доводяться не пізніше, ніж 

за 5 робочих днів для чергових засідань та за 4 робочі часи для позачергових засідань, до членів 

Комітету та інших осіб, які запрошуються для участі в засіданні Комітету, через секретаря 

Комітету. Повідомлення про чергове/позачергове засідання Комітету має містити інформацію про 

дату, час, місце, форму проведення засідання та порядок денний засідання. До повідомлення 

додаються матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Комітету для 

ознайомлення та підготовки до засідання, а, також, проекти рішень по питанням порядку денного. 

Форма проекту рішень по питанням порядку денного наведена в Додатку 4 до цього Положення. 

6.5. Усі члени Комітету та особи, що запрошуються, зобов'язані ознайомитись з порядком денним 

засідання та доданими матеріалами, і мають право, в разі наявності суттєвих питань (зауважень, 

пропозицій) до порядку денного або матеріалів засідання, попередньо обговорити їх в усному 
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режимі з Головою Комітету та/або особами, які доповідають по відповідним питанням порядку 

денного, або не пізніше ніж за 4 робочі дні до дня проведення чергового засідання Комітету 

включити до порядку денного додаткові питання, зазначити зауваження та пропозиції до порядку 

денного або матеріалів засідання Комітету шляхом направлення відповідного письмового 

повідомлення (матеріалів) до секретаря Комітету, який доповідає про це Голові Комітету. 

6.6. Голова Комітету аналізує подані пропозиції (матеріали) та, за необхідності, обговорює неузгоджені 

питання з зацікавленими сторонами і приймає остаточне рішення щодо доцільності прийняття змін 

до порядку денного або матеріалів засідання Комітету на підставі отриманих повідомлень 

(матеріалів) членів Комітету та інших осіб. 

6.7. Не пізніше, ніж за 3 робочі дні до проведення чергового засідання Комітету секретар Комітету 

направляє всім його членам остаточний порядок денний із вказівкою доповідачів і відповідальних 

за підготовку матеріалів та самі підготовлені матеріали для ознайомлення і підготовки до засідання. 

6.8. Винесення на чергове засідання Комітету питань та обговорення зауважень (пропозицій), які не 

були включені в порядок денний та, які не були попередньо доведені та обговорені з Головою 

Комітету та особами, які доповідають по відповідним питанням порядку денного, можливе за умови 

відсутності заперечень у всіх присутніх членів Комітету та за умови, що такий режим розгляду 

(обговорення) питань (зауважень, пропозицій) не буде суттєво впливати на якість їх розгляду 

(обговорення). 

6.9. Внесення змін до порядку денного позачергового засідання Комітету не передбачається, при цьому 

на позачерговому засіданні можуть бути обговорені питання та зауваження які не були включені в 

порядок денний за умови відсутності заперечень Голови Комітету.  

6.10. Комітет має право запросити на відповідне засідання Комітету будь-якого працівника Банку 

відповідно до специфіки питань, які розглядаються. 

6.11. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів шляхом голосування всіх 

присутніх на засіданні членів Комітету. Кожен член Комітету під час голосування має 1 (один) 

голос. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Комітету є вирішальним. 

6.12. З метою документування засідань Комітету, секретар Комітету: 

 готує проекти протоколів засідання Комітету; 

 реєструє протоколи засідання Комітету; 

 забезпечує їх підписання;  

 протоколи Комітету доводить до відома членам Комітету та особам, які є відповідальними за 

виконання прийнятих Комітетом рішень. 

6.13. Секретар Комітету бере учать у всіх засіданнях Комітету. 

6.14. Протокол засідання Комітету включає інформацію про: 

 дату проведення засідання, 

 місце проведення засідання, 

 час початку та час завершення засідання, 

 форму проведення засідання (відкрите/закрите; чергове/позачергове), 

 присутніх на засіданні членів Комітету, 

 інформацію щодо кворуму, 

 запрошених на засідання Комітету, 

 порядок денний, 

 доповідача і зміст доповіді щодо обговорених питань, 

 висловлені думки членів Комітету щодо обговореного питання, 

 окрему думку члена Комітету, яка відрізняється від думок більшості, 

 прийняті рішення щодо обговорених питань (із зазначенням позиції кожного члена 

Комітету).   

6.15. У разі незгоди члена Комітету з рішенням (рішеннями) Комітету, обґрунтовані причини такої 

незгоди та їх окрема думка повинні обов’язково відображатися в тексті відповідного протоколу. 

6.16. Проект протоколу готується секретарем Комітету протягом 3 робочих днів після проведення 

засідання Комітету і передається на узгодження членам Комітету та іншим особам, які були 

присутні на відповідному засіданні Комітету (в межах питань, по яким дані особи надавали 

зауваження, пропозиції, пояснення), строк розгляду проекту протоколу кожною особою не повинен 

перевищувати 2 робочих днів. 

6.17. В разі наявності суттєвих зауважень членів Комітету або запрошених осіб щодо тексту проекту 

протоколу, про такі неузгодженості секретарем та/або членами Комітету (іншими особами) 

повідомляється Голові Комітету, який приймає остаточне рішення щодо доцільності врахування 

таких зауважень. 

6.18. Члени Комітету мають право надавати зауваження щодо всього тексту проекту протоколу, 

запрошені особи – виключно щодо власних висловлювань в тексті проекту протоколу. 
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6.19. Протокол засідання Комітету підписується Головою та секретарем Комітету.  

6.20. Оригінали протоколів зберігаються в спеціально обладнаних місцях з обмеженим доступом, 

відповідальність за їх наявність та збереження покладається на Голову Комітету. 

7. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ 

7.1. Під час виконання своїх обов’язків кожний член Комітету завжди повинен діяти неупереджено, 

незалежно та об’єктивно, відповідно до інтересів Банку в цілому та відповідно до прийнятих 

стандартів етики Банку. 

7.2. Як тільки член Комітету усвідомлює, що він/вона має/ може мати потенційний конфлікт інтересів з 

будь-якого питання, що належить до компетенції Комітету, такий член Комітету повинен повністю 

розкрити інформацію про такий конфлікт/ потенційний конфлікт, та не брати участь у розгляді та 

голосуванні з такого питання. 

8. ПЕРЕГЛЯД ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ  КОМІТЕТУ 

8.1. Наглядова Рада Банку та Комітет можуть надавати рекомендації щодо внесення змін до цього 

Положення, зокрема зміни складу Комітету, функцій, повноважень, обов’язків Комітету, порядку 

роботи Комітету. 

8.2.  Комітет  розглядає питання щодо якості виконання своїх повноважень, включаючи рекомендації 

щодо підвищення ефективності діяльності Комітету, готує щоквартально відповідний звіт за 

результатами роботи і надає його на розгляд та затвердження Наглядовій Раді Банку. 

8.3.  Ефективність діяльності Комітету розглядається Наглядовою Радою Банку, в такому разі Голова 

Комітету представляє інформацію про діяльність Комітету та, в разі наявності, відповідні 

рекомендації Комітету щодо підвищення ефективності діяльності Комітету, а Наглядова Рада Банку 

приймає, відхиляє або змінює відповідні рекомендації. 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ 

9.1. Голова та члени Комітету несуть персональну відповідальність за невиконання рішень Наглядової 

Ради Банку, які не суперечать законодавству України та Статуту Банку. 

9.2. Голова Комітету несе відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу 

засідань. Будь-яке листування від імені Комітету має вестися Головою та має належним чином 

передаватись його наступнику, який буде діяти в якості Голови Комітету. 

9.3. Члени Комітету повинні забезпечити схоронність та нерозголошення конфіденційної інформації та 

інформації, яка становить банківську/службову таємницю; такі зобов’язання зберігають свою 

чинність навіть після закінчення періоду їх членства у Комітеті. 

9.4. Члени Комітету  несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, які завдані 

Банку їх протиправними діями (бездіяльністю). Рішення про притягнення до майнової 

відповідальності Голови та членів Комітету приймає Наглядова Рада Банку. 

10. ЗВІТНІСТЬ  

10.1.   Комітет щоквартально надає Наглядовій Раді Банку звіти про виконання покладених на нього 

функцій, включаючи пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності Комітету. Формат Звіту 

про діяльність Комітету наведено в Додатку 5 до цього Положення та може змінюватись у разі 

необхідності.  

11.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Наглядовою Радою  Банку та діє 

до його скасування або прийняття нового внутрішнього нормативного документу, який регулює 

аналогічні питання, у встановленому законодавством та внутрішніми нормативними документами 

Банку порядку. 

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються окремим документом або шляхом 

його викладення у новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично призводить до 

припинення дії попередньої редакції. 

11.3. Дія цього Положення припиняється з моменту прийняття відповідного рішення Наглядової 

Ради Банку. 

11.4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або 

нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі у зв’язку з прийняттям 

нових актів законодавства України або нормативних актів Національного банку України, це 

Положення діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме законодавству України та 

нормативним актам Національного банку України. 
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11.5. Питання, не передбачені цим Положенням, регулюються нормами законодавства України та 

відповідними внутрішніми документами Банку. 

11.6. Це Положення переглядається в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік. 

11.7. Це Положення публікується у формі, яка не може бути змінена, але до якої має вільний доступ 

відповідний читач. Документ зберігається і надається таким чином, щоб бути доступним для 

працівників Банку, які надалі будуть мати право користуватися ним. 

11.8. Голова Наглядової Ради Банку забезпечує, щоб голова та члени Комітету були ознайомлені з 

цим Положенням під підпис. 

11.9. Відповідальність за актуалізацію цього Положення покладається на Департамент з ризиків.  

12. ПОВ’ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ 

12.1. Статут АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 

12.2. Положення про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 

12.3. Положення про Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 

12.4. Стратегія управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 
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