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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Положення про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту (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 Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту (далі – 
Комітет). 

1.2. Комітет створюється Наглядовою Радою Банку (далі – Рада) зі складу її членів, з яких хоча б одна особа має 
практичний досвід у сфері аудиту, фінансової звітності та бухгалтерського обліку, для забезпечення контролю 
за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю, формуванням політик внутрішнього аудиту, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проведенням зовнішнього аудиту. 

1.3. Комітет підзвітний Раді та у межах своєї компетенції, визначеної цим Положенням, забезпечує виконання 
рішень Ради. 

1.4. Комітет є незалежним від Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління 
ризиками. 

1.5. Рішення Комітету у рамках делегованих Радою повноважень є обов’язковими для виконання Правлінням, 
колегіальними органами Правління та іншими працівниками Банку. 

1.6. Комітет у своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими актами 
Національного банку України, Статутом Банку, рішеннями Ради, внутрішніми нормативними і 
організаційно-розпорядчими документами Банку, цим Положенням. 

1.7. Члени Комітету ознайомлюються з цим Положенням під підпис. 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

2.1. Комітет у своїй діяльності керується:  
 Законом України «Про банки і банківську діяльність»; 
 Законом України «Про акціонерні товариства»; 
 Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 
 Положенням  про організацію внутрішнього аудиту у банках України, затвердженим постановою 

Правління Національного банку України від 10.05.2016 № 311, зі змінами та доповненнями; 
 Положенням про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, 

затвердженим постановою Правління Національного банку України від 02.07.2019 №88; 
 Методичними рекомендаціями щодо організації корпоративного управління в банках України, схваленими 

рішенням Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш; 
 Рішенням щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління , 

затвердженим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 №118;  
 Міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього аудиту;  
 Рекомендаціями Базельського комітету з банківського нагляду «Внутрішній аудит у банках»;  
 Методикою складання ризик-орієнтованого плану перевірок СВА в компаніях-учасниках Банківської 

групи «ТАС»; 
 іншими нормативно-правовими актами України. 

3. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

3.1. У цьому Положенні терміни та скорочення вживаються в наступних значеннях: 
Служба внутрішнього аудиту (далі- СВА) - структурний підрозділ Банку/банківської групи, що забезпечує 

виконання функцій внутрішнього аудиту  
Зовнішній аудитор - незалежна аудиторська фірма, що відповідно до законодавства України, у тому числі 

нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), норм і стандартів 
аудиту, затверджених згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики, здійснює перевірку фінансової 
звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності 
Банку. 

Внутрішній аудит - це незалежна, об'єктивна діяльність з надання впевненості та консультаційних послуг щодо 
оцінки систем та процесів Банку, що має приносити користь Банку та покращувати його діяльність. 

3.2. Терміни «CRO» та «ССО» вживаються у значеннях, визначених Стратегією управління ризиками АТ 
«УНІВЕРСАЛ БАНК». 

4. МЕТА СТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ. 

4.1. З метою здійснення нагляду за станом внутрішнього аудиту та системою внутрішнього контролю Банку, 
Комітет зосереджує особливу увагу на: 

4.1.1. Забезпеченні контролю за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю та достовірної 
фінансової звітності. 

4.1.2. Формуваннях політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
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4.1.3. Вимогах щодо кваліфікації та незалежності зовнішніх аудиторів Банку та працівників Служби внутрішнього 
аудиту. 

4.1.4. Належну якість системи внутрішнього контролю, компетентність та кваліфікацію відповідних посадових 
осіб Банку. 

4.1.5. Проведенні оцінки результатів діяльності СВА та зовнішніх аудиторів. 
4.1.6. Дотриманні вимог законодавства України та внутрішніх процедур Банку. 
4.1.7. Порядку взаємодії з внутрішніми та зовнішніми аудиторами Банку. 

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ. 

5.1. Призначення та склад Комітету, строки виконання повноважень: 
5.1.1. Комітет з питань аудиту формується з членів Ради. До складу Комітету входить не менше трьох членів Ради, 

одного з яких Рада має призначити Головою Комітету. Більшість членів Комітету мають бути незалежними 
членами Ради. Головою Комітету має бути виключно незалежний член Ради. Головою Комітету не може 
бути Голова Ради та Голова іншого Комітету Ради. 

5.1.2. Строки виконання членами Комітету своїх обов’язків обмежуються періодом їх повноважень, як членів 
Ради. Повноваження будь-якого члена Комітету можуть бути достроково припинені за рішенням Ради у 
результаті зміни вимог до посади (установлення додаткових повноважень) або призначення його на іншу 
посаду у Раді, або припинення повноважень члена Ради. 

5.1.3. Кваліфікація членів Комітету (необхідні вимоги до членів Комітету (досвід, навички, знання): 
5.1.3.1. Усі члени Комітету повинні мати певний ступінь фінансової освіти та бездоганну ділову репутацію. 
5.1.3.2. Члени Комітету повинні мати спеціальні знання та досвід у сфері зовнішнього та/або внутрішнього аудиту, 

аудиту фінансової звітності та бухгалтерського обліку. 

5.2. Голова Комітету: 
5.2.1. Призначається рішенням Ради Банку. 
5.2.2. Є незалежним членом Ради та відповідає за належну та ефективну діяльність Комітету. 
5.2.3. Після відповідних консультацій з іншими членами Комітету (у разі необхідності), погоджує порядок денний 

кожного засідання Комітету. 
5.2.4. Через секретаря Комітету або особисто надає дозвіл або запрошує прийняти участь інших членів Ради, 

членів Правління Банку, інших працівників Банку та інших осіб у засіданнях Комітету, якщо це вважається 
необхідним та відповідає суті діяльності Комітету. 

5.2.5. Діє від імені Комітету при зверненнях за інформацією, що її потребує Комітет, до Правління Банку, 
працівників Банку в процесі роботи. 

5.2.6. Забезпечує, щоб діяльність та рішення Комітету були належним чином задокументовані, передані Раді та за 
необхідністю іншим працівникам Банку, та були вжиті відповідні заходи. 

5.2.7. Самостійно або за відповідним запитом Ради та/або Акціонерів Банку/Єдиного Акціонера Банку забезпечує 
підготовку звітів про діяльність Комітету. 

5.3. Секретар Комітету обирається на засіданні Комітету за поданням Голови Комітету.  

5.4. Кожний член Комітету: 
5.4.1. Має право голосу з усіх питань Комітету (за виключенням випадків конфлікту інтересів, які описано нижче 

у Розділі 8 цього Положення). 
5.4.2. Повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. 
5.4.3. Забезпечує інформування членів Комітету про усі справи, що можуть вплинути на їх об'єктивність та 

здібність виконувати свої обов’язки члену Комітету. 
5.4.4. Виконує завдання, які покладає на нього Комітет. 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАВДАННЯ КОМІТЕТУ. 

6.1. Зовнішній аудит: 
6.1.1. Надає рекомендації Раді щодо обрання або зміни аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту 

Банку. 
6.1.2. Переглядає завдання зовнішніх аудиторів та, у разі наявності рекомендацій, звітує Раді та/або Загальним 

Зборам Акціонерів/Єдиному Акціонеру Банку про рекомендації Комітету щодо винагороди аудиторам та 
загальних умов надання послуг, які мають надаватися зовнішніми аудиторами. 

6.1.3. Проводить щорічний перегляд незалежності та об’єктивності зовнішніх аудиторів шляхом аналізу відносин 
зовнішніх аудиторів з Банком, тобто з Правлінням, Акціонерами Банку та іншими пов’язаними особами з 
вищезазначеними особами, що можуть мати негативний вплив на незалежність таких аудиторів. 

6.1.4. Розглядає результати виконання завдання з обов’язкового аудиту (викладеного у Додатковому звіті 
аудитора), що проводиться не пізніше дати подання аудиторського звіту. 

6.1.5. Попередній перегляд умов усіх неаудиторських послуг, які керівництву Банку пропонує надавати зовнішній 
аудитор Банку, та, у разі наявності зауважень у Комітету до таких умов, надання Раді висновків Комітету 
стосовно того, чи слід Банку залучати таких аудиторів для надання цих послуг. 
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6.1.6. Крім розгляду необхідності та якості цих послуг і компетентності та професійності незалежних зовнішніх 
аудиторів для надання таких послуг, Комітет окремо розглядає чи не може надання Банку таких 
неаудиторських послуг незалежними зовнішніми аудиторами справити негативний вплив на незалежність 
таких аудиторів. 

6.1.7. У разі встановлення зауважень щодо оцінки кваліфікації, незалежності та результатів діяльності зовнішніх 
аудиторів Банку, подання Раді та/або Загальним Зборам Акціонерів/Єдиному Акціонеру Банку висновків 
Комітету стосовно якості результатів діяльності та незалежності зовнішніх аудиторів, у т.ч. рекомендацій 
Комітету щодо повторного призначення або заміни незалежних зовнішніх аудиторів та, якщо необхідно, 
заміни аудиторської фірми. 

6.1.8. Здійснює перевірку вжиття Правлінням Банку необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на 
реалізацію рекомендацій і висновків зовнішніх аудиторів у встановлені строки. 

6.1.9. Здійснює обговорення з аудиторською фірмою основних питань, які виникають у результаті зовнішнього 
аудиту Банку, усіх виявлених суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю, пов’язаних із процесом 
складання фінансової звітності. 

6.1.10. Інформує Загальні Збори Акціонерів / Єдиного Акціонеру Банку про результати обов’язкового аудиту 
фінансової звітності. 

6.1.11. Забезпечує проведення прозорого конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності та здійснює 
обґрунтування рекомендацій за його результатами. 

6.2. Внутрішній аудит: 
6.2.1. Забезпечує незалежність СВА, відокремлення функції внутрішнього аудиту від функцій ризик-менеджменту 

та внутрішніх операційних процедур. Контроль за діяльністю СВА. 
6.2.2. Надає Раді рекомендації щодо затвердження положення про Службу внутрішнього аудиту Банку, плану 

проведення внутрішнього аудиту у Банку та бюджету СВА. 
6.2.3. На засіданнях Комітету розглядає питання формування відповідного кадрового забезпечення СВА, 

включаючи кваліфікацію, досвід та належні якості персоналу СВА, потенційних кандидатів на роботу в 
СВА, надає рекомендації Раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення керівника СВА, 
працівників СВА та керівника підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування. 

6.2.4. Забезпечує розгляд, аналіз, обговорення та винесення рішень щодо усіх рекомендацій та звітів СВА, про 
результати проведених аудитів та розслідувань та періодичних звітів про роботу СВА. 

6.2.5. Здійснює прийняття оперативних рішень щодо суттєвих питань, які виявлені внутрішнім аудитом, що 
можуть істотно вплинути на ризики Банку або привести до втрати суттєвої частини активів (доходів) Банку. 

6.2.6. Здійснює (не рідше 1 (одного) разу на рік) моніторинг та перевірку ефективності здійснення внутрішнього 
аудиту та системи управління ризиками, яка включає оцінку результатів діяльності керівника СВА, надання 
рекомендацій Раді Банку щодо затвердження розміру винагороди керівника та працівників СВА. 

6.2.7. Здійснює розгляд результатів щорічних внутрішніх та періодичних (не рідше 1 (одного) разу на 5 (п’ять) 
років) зовнішніх оцінок - зразу після їх проведення. 

6.2.8. Здійснює розгляд інформації (звіту, службової записки) про стан реалізації, у тому числі невжиття 
Правлінням та керівниками підрозділів Банку рекомендацій (пропозицій) СВА із усунення порушень і 
недоліків у діяльності Банку, виявлених за результатами аудиту. 

6.2.9. Здійснює перевірку вжиття Правлінням Банку необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на 
реалізацію рекомендацій і висновків СВА та забезпечення контролю за прийняттям Правлінням Банку 
заходів з усунення виявлених СВА порушень і недоліків у діяльності Банку у встановлені строки. 

6.3. Фінансова звітність: 
6.3.1. Здійснює моніторинг процесу складання фінансової звітності та отриманого фінансового результату 

діяльності Банку. 
6.3.2. Здійснює моніторинг цілісності фінансової та іншої публічної звітності Банку, а також інших фінансових 

звітів перед затвердженням Радою та Загальними Зборами Акціонерів Банку/Єдиним Акціонером Банку. 
Моніторинг будь-яких офіційних заяв, які стосуються фінансових результатів Банку. 

6.3.3. Здійснює моніторинг  впровадження Банком облікової політики, діючих суттєвих якісних практик з 
бухгалтерського обліку, уключаючи розрахунки та розкриття фінансової звітності. 

6.3.4. Вивчає суттєві зміни у політиці та нормативних документах регуляторних органів щодо міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, забезпечує завчасне залучення та співпрацею з 
органами, які встановлюють бухгалтерські стандарти, які впливають на формування фінансової звітності 
Банку, для опрацювання значних змін, що планується запровадити. 

6.4. Розкриття інформації та інші обов'язки: 
6.4.1. Здійснює підготовку матеріалів до засідань Ради та надання звітів Раді з питань, віднесених до сфери 

відповідальності Комітету. 
6.4.2. Надає Раді пропозиції щодо вжиття заходів з усунення в установленні строки недоліків у діяльності СВА, 

виявлених Національним Банком України. 
6.4.3. Контролює усунення недоліків у системі внутрішнього контролю, урегулювання випадків недотримання 

політик, законів і регуляторних норм, а також інших проблем, виявлених внутрішнім та зовнішнім аудитом. 
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6.4.4. Забезпечує вжиття визначених Радою заходів з метою впровадження та забезпечення керівниками Банку та 
керівниками підрозділів контролю функціонування ефективної системи та процесів внутрішнього контролю 
у таких сферах та аспектах, як складання звітності та надання її зацікавленим особам у визначені строки, 
моніторинг дотримання вимог законодавства України і внутрішньої політики Банку, ефективність і 
результативність операцій та забезпечення використання активів винятково у бізнес-цілях. 

6.4.5. Забезпечує складання проєкту бюджету/кошторису Ради Банку та подання його на затвердження. 

7. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ. 

7.1. Рада надає Комітету повноваження здійснювати усі необхідні дії, які Комітет вважатиме за потрібне 
проводити для виконання своїх обов'язків. Комітет має повноваження вимагати надання та отримувати будь-
яку потрібну йому інформацію від Правління Банку, будь-яких колегіальних органів, підрозділів або 
працівників Банку. 

7.2. Члени Комітету мають необмежений доступ до будь-якої інформації про бухгалтерський облік Банку 
(уключаючи первинні облікові документи), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, 
пов’язаної з проведенням зовнішнього аудиту.  

7.3. У разі надання члену Комітету інформації з обмеженим доступом така особа зобов’язана забезпечити 
дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством України. 

7.4. Усі працівники Банку зобов'язані вчасно надавати Комітету усю інформацію, що вимагається, та у інші 
способи надавати усебічну підтримку Комітету у його діяльності. 

7.5. Від Правління та посадових осіб Банку може вимагатися підготовка письмових звітів (пояснень) або участь 
у засіданнях Комітету з метою надання інформації, що вимагається, або консультацій Комітетові з питань, 
що належать до їх професійної компетенції. 

7.6. Комітет має право запросити керівника підрозділу контролю, Голову або членів Правління Банку та 
посадових осіб Банку для розгляду на засіданні Комітету (уключаючи закрите засідання) питань, віднесених 
до його повноважень. 

7.7. Комітет має право отримувати незалежні консультації та допомогу з питань, що належать до його 
компетенції, включаючи, без будь-яких обмежень, консультації та допомогу зовнішніх спеціалістів щодо: 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, аудиту та внутрішнього контролю; правових та 
регуляторних питань; корпоративного управління. 

8. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ 

8.1. Під час виконання своїх обов’язків Голова та кожний член Комітету завжди повинен діяти неупереджено, 
незалежно та об’єктивно, відповідно до інтересів Банку, його вкладників та учасників, відповідно до 
прийнятих стандартів етики Банку. 

8.2. Як тільки Голова або член Комітету усвідомлює, що він/вона має / може мати потенційний конфлікт 
інтересів з будь-якого питання, що належить до компетенції Комітету, він/вона повинен повністю розкрити 
інформацію про такий конфлікт / потенційний конфлікт. Голова/ член Комітету зобов'язаний відмовитися 
від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає йому/ їй змоги повною мірою виконувати свої 
обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників. У таких випадках Голова або член Комітету не 
має права голосу під час прийняття Комітетом рішення та не враховується під час визначення кворуму 
Комітету. 

9. ПЕРЕГЛЯД ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ. 

9.1. Рада 1 (один) раз на рік або зовнішні консультанти можуть розглядати ефективність діяльності Комітету. 
Така оцінка може включати, відповідно до доручення Ради або за власною ініціативою Комітету, надання 
Раді рекомендацій про покращення цього Положення та/або зміни функцій (прав, обов’язків) Комітету. 

9.2. Ефективність діяльності Комітету також, за відповідною вимогою Ради або Акціонерів/ Єдиного Акціонера, 
може розглядатися на Загальних Зборах Акціонерів Банку/ Єдиного Акціонера. У такому разі Голова 
Комітету представляє на Загальних Зборах Акціонерів Банку/Єдиного Акціонера інформацію про діяльність 
Комітету та, у разі наявності, відповідні рекомендації Комітету та/або Ради щодо підвищення ефективності 
діяльності Комітету. 

10. ВИТРАТИ КОМІТЕТУ. 

10.1. Витрати діяльності Комітету, включаючи витрати, пов'язані із наймом професійних радників для Комітету, 
підлягають оцінці та затвердженню Радою, та у будь-якому випадку не можуть бути предметом оцінки та 
схвалення Правлінням Банку. 

10.2. Витрати на проведення зовнішнього аудиту, розміри та структура винагород працівникам СВА не можуть 
бути предметом оцінки Правлінням Банку. 

11. ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ. 
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11.1. Комітет проводить регулярні засідання за потребою та у будь-якому випадку не рідше 1 (одного) разу на 
квартал. Засідання можуть проводитись за особистої присутності членів Комітету або через відео 
конференції. Веде засідання та розподіляє обов'язки між членами Комітету Голова Комітету. 

11.2. Чергові та позачергові засідання Комітету скликаються Головою Комітету за власною ініціативою або 
письмовим зверненням членів Комітету, або за рішенням Голови Комітету щодо доцільності такого 
засідання, на підставі письмових звернень інших членів Комітету або посадових осіб Банку, або за рішенням 
Ради Банку. 

11.3. Дата, час та місце кожного засідання визначаються Головою Комітету та доводяться не пізніше, ніж за 2 
робочих дні, до членів Комітету та інших осіб, які запрошуються для участі у засіданні Комітету, через 
секретаря Комітету разом з відповідними матеріалами (порядок денний засідання, документація по 
питаннях, які будуть розглядатись, тощо). Голова Комітету має забезпечити своєчасне повідомлення про 
засідання Комітету та надсилання відповідних матеріалів усім членам Комітету та іншим особам, які 
запрошуються для участі у засіданні Комітету. 

11.4. Усі члени Комітету та особи, що запрошуються, зобов'язані ознайомитись з порядком денним засідання та 
доданими матеріалами, і мають право, у разі наявності суттєвих питань (зауважень, пропозицій) до порядку 
денного або матеріалів засідання, попередньо обговорити їх в усному режимі з Головою Комітету та/або 
особами, які доповідають по відповідному питанню порядку денного, або до часу проведення 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. 

11.5. 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. Не пізніше дня проведення засідання Комітету секретар Комітету направляє усім його членам 
остаточний порядок денний із вказівкою доповідачів і відповідальних за підготовку матеріалів та самі 
підготовлені матеріали для ознайомлення і підготовки до засідання. 

11.6. Винесення на засідання Комітету питань та обговорення зауважень (пропозицій), які не були включені у 
порядок денний, 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 порядок розгляду (обговорення) питань (зауважень, 
пропозицій) не буде суттєво впливати на якість їх розгляду (обговорення). 

11.7. Порядок денний та/або пов’язані з ним матеріали можуть не надаватися заздалегідь у виключних випадках, 
коли Голова Комітету (або інша особа, що була ініціатором проведення засідання) вважає, що для 
забезпечення конфіденційності це робити не недоцільно, у такому разі розповсюджується опис 
предмету/теми засідання, із зазначенням Головою Комітету причин конфіденційності. 

11.8. У виключних випадках, у разі наявності факторів, що свідчать про необхідність термінового розгляду та 
вирішення оперативних питань, Голова Комітету може прийняти рішення про проведення засідання 
Комітету без попереднього повідомлення членів Комітету та надсилання їм відповідних матеріалів для 
ознайомлення. У такому разі порядок денний та матеріали роздаються членам Комітету (іншим запрошеним 
посадовим особам Банку) на засіданні. У виняткових випадках, для оперативного вирішення питань та в разі 
неможливості проведення засідання Комітету, допускається вирішення питання в робочому порядку 
(заочно) методом опитування членів Комітету за допомогою електронної пошти та інших засобів зв’язку із 
подальшим оформленням протоколу. 

11.9. Комітет має право запросити на відповідне засідання Комітету будь-яку посадову особу Банку відповідно до 
специфіки питань, які розглядаються. При розгляді питань, які прямо або опосередковано стосуються стану 
бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю й аудиту, зовнішнього аудиту, змін у структурі або 
розвитку Банку, на засідання Комітету, як правило, запрошується Керівник СВА. 

11.10. Кворум засідань Комітету вимагає присутності Голови Комітету та членів Комітету особистої або через 
відео конференцію. 

11.11. Рішення Комітету приймаються шляхом голосування усіх присутніх на засіданні членів Комітету та 
вважається прийнятим, якщо за нього подана більшість голосів членів Комітету, з урахуванням обмежень, 
визначених в п. 8.2. цього Положення. У випадку рівної кількості голосів членів Комітету, голос Голови 
Комітету вважається вирішальним. 

12. ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ. 

12.1. З метою оформлення протоколів усіх засідань та діяльності Комітету призначається секретар Комітету, який 
відповідає за підготовку проектів протоколів засідання Комітету та забезпечує їх оперативне підписання та 
доведення до зацікавлених осіб і належне зберігання. 

12.2. Контроль за виконанням рішень Комітету здійснює секретар Комітету; 
12.3. Секретар Комітету бере учать в усіх засіданнях Комітету. У випадках відсутності секретаря або за наявності 

конфлікту інтересів, протокол засідання веде Голова Комітету або за його вказівкою інша особа із числа 
членів Комітету, яка готує відповідний протокол засідання Комітету та забезпечує його належне підписання. 

12.4. У протоколі засідання обов’язково відображаються наступні реквізити та питання:  
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- дата проведення засідання; 
- місце проведення засідання; 
- час початку та час завершення засідання; 
- форма проведення засідання (відкрите/закрите; чергове/позачергове); 
- спосіб проведення засідання (очне, заочне, через відео або аудіо конференцію, змішане); 
- присутні члени та секретар Комітету і запрошені особи; 
- інформація щодо кворуму; 
- порядок денний засідання; 
- доповідач і зміст доповіді щодо обговорених питань; 
- стислий виклад суті проведеного обговорення (дискусій) між членами Комітету та запрошеними особами; 
- окрема думка члена Комітету, яка відрізняється від думок інших членів Комітету; 
- прийняті рішення Комітету по кожному з питань порядку денного (із зазначенням позиції кожного члена 

Комітету). 
12.5. Виклад суті проведеного обговорення та прийнятих рішень у тексті протоколу має відбуватись таким чином, 

щоб уникнути суттєвих викривлень, неоднозначностей, втрати суттєвої інформації. 
12.6. Відповідальність за належну підготовку проекту протоколу несе секретар Комітету, за повноту, адекватність 

та якість тексту протоколу після його підписання – Голова Комітету. 
12.7. Проект протоколу готується секретарем Комітету протягом 2 (двох) робочих днів після проведення 

засідання Комітету і передається на узгодження членам Комітету. Строк розгляду проекту протоколу 
кожним членом Комітету не повинен перевищувати 2 (двох) робочих днів. 

12.8. У разі наявності суттєвих зауважень членів Комітету щодо тексту проекту протоколу, про такі 
неузгодженості членами Комітету та/або секретарем повідомляється Голові Комітету, який приймає 
остаточне рішення щодо доцільності врахування таких зауважень. 

12.9. Члени Комітету мають право надавати зауваження щодо всього тексту проекту протоколу. 
12.10. Запрошені особи не мають право впливати та формулювати рішення Комітету, які викладаються у 

протоколі, так як це може вплинути на об’єктивність таких рішень та є правом виключно членів Комітету. 
12.11. Попередньо узгоджений текст протоколу засідання підписується Головою Комітету та секретарем Комітету 

протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його отримання для підписання. 
12.12. Належним чином оформлені протоколи не пізніше, ніж через 5 (п’ять) робочих днів після дати засідання, 

направляються секретарем Комітету усім членам Комітету та усім іншим зацікавленим особам, якщо 
рішення Комітету їх стосується та/або які зобов’язані таке рішення виконувати.  

12.13. Рішення Комітету є обов’язковим для виконання Правлінням та іншими підрозділами (посадовими особами) 
Банку.  

12.14. Голова Комітету забезпечує організацію оформлення та зберігання документації щодо роботи Комітету, 
уключаючи протоколи засідання із порядком денним, рішеннями Комітету. Оригінали протоколів 
зберігаються у спеціально обладнаних місцях з обмеженим доступом, відповідальність за їх збереження 
покладається на секретаря Комітету. 

12.15. Тексти протоколів засідань Комітету є конфіденційними, передача оригіналів або копій протоколів будь-
яким іншим посадовим особам Банку, крім членів Комітету та Ради, або зовнішнім органам має проводитись 
за дозволом Голови Комітету. 

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ. 

13.1. Голова та члени Комітету несуть персональну відповідальність за невиконання рішень Ради, які не 
суперечать законодавству України та Статуту Банку. 

13.2. Секретар Комітету несе відповідальність за зберігання протоколів засідань Комітету. 
13.3. Члени Комітету забезпечують дотримання законодавства та внутрішніх документів Банку щодо схоронності 

та нерозголошення конфіденційної інформації та інформації, яка становить банківську/службову таємницю.  
13.4. Голова та члени Комітету зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не 

дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників. 

14. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ. 

14.1. Комітет взаємодіє: 
14.1.1. Із Головним бухгалтером, Операційним директором для отримання необхідної інформації про 

бухгалтерський облік, фінансову діяльність Банку, а також для отримання всієї інформації, пов’язаної з 
проведенням зовнішнього аудиту. 

14.1.2. Із зовнішнім аудитом щодо фінансової звітності та суджень, зроблених у зв’язку з підготовкою фінансових 
звітів Банку, основних питань та проблем щодо аудиту. 

14.1.3. Із СВА щодо розгляду Планів СВА, бюджету та кадрового забезпечення СВА, звітів аудиту, стану 
впровадження рекомендацій Правлінням Банку, та інших питань що пов’язані із роботою СВА. 

14.1.4. З підрозділами контролю Банку щодо питань пов’язаних з наданням інформації, необхідної для розгляду 
на засіданні Комітету, шляхом отримання пояснень, звітів, та/або шляхом запрошення на засідання 
Комітету (уключаючи закрите засідання) керівника підрозділу контролю (CRO, CCO), Голову або членів 
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Правління, з питань віднесених до його повноважень, Відповідального працівника за проведення 
фінансового моніторингу Банку з питань що відноситься до ризиків (загроз) легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму. 

15. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ. 

15.1. Система внутрішнього контролю процесу, регламентованого цим Положенням складається з трьох ліній 
захисту. 

15.2. На першій лінії захисту відповідальні особи несуть відповідальність за поточне управління ризиками. 
15.3. На другій лінії захисту Департамент з ризиків, Департамент комплаєнс та інші підрозділи, що перебувають 

на другій лінії захисту (згідно Стратегії управління ризиками Банку) здійснюють моніторинг заходів з 
контролю та управління ризиками, які впроваджені та здійснюються першою лінією захисту, щодо їх 
наявності та належного функціонування, відповідно до розподілу обов’язків. 

15.4. На третій лінії захисту Служба внутрішнього аудиту здійснює перевірку та оцінку ефективності процесу, 
регламентованого цим Положенням. 

15.5. Система внутрішнього контролю в розрізі процесів та видів ризику за відповідальними особами розподілена 
наступним чином: 
 

№ 
з/п Етап процесу Вид 

ризику 

Зміст / короткий 
опис процедур 

контролю 

Періодичність та 
терміни  

здійснення 
процедури 
контролю 

Види контролю 
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1. 

Отримання 
пакету 
документів, для 
винесення на 
розгляд 
Комітету О

пе
ра

ці
йн

ий
 Контроль 

повноти пакету 
документів при 
винесенні  
питання на 
розгляд Комітету 

Постійно,  
 
при надхо-
дженні 
кожного 
питання по

пе
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ій
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Ініціатори 
питань, Сек-

ретар комітету  

2. 

Аналіз 
питання на 
предмет від-
повідності 
компетенції 
Комітету О

пе
ра

ці
йн

ий
 Контроль 

повноважень 
та/або лімітів 
повноважень 
Правління 

Кожного разу,  
перед винесен-
ням питання 
на розгляд 
Комітету 

по
пе

ре
дн

ій
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Голова та 
Секретар 
Комітету 

3. Прийняття рі-
шення 

О
пе

ра
ці

йн
ий

 

Контроль 
правомочності 
прийняття 
рішення 
(наявність 
кворуму, факту 
проведення засі-
дання тощо) 

При 
проведенні 
засідань та 
прийнятті всіх 
рішень 
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то
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ий
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Голова 
Комітету 

4. Оформлення 
протоколу  

О
пе
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ці

йн
ий

 Контроль 
достовірності 
інформації та 
строків 
оформлення рі-
шень/ 
протоколу 

При 
оформленні 
кожного рі-
шення/ 
протоколу по
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Голова та 
Секретар 
Комітету 

5. 

Дотримання 
строків вико-
нання рішень 
Комітету 

О
пе

ра
ці

йн
ий

 Контроль дотри-
мання строків 
для рішень, у 
яких це 
передбачено 

На постійній 
основі 

по
то

чн
ий
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ти

вн
ий

 

по
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н
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Секретар 
Комітету, 
Відповідальні 
виконавці, 
визначені в 
протоколі (ах) 
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6. 

Зберігання 
оригіналів 
протоколів 
Комітету та 
матеріалів до 
них  О

пе
ра

ці
йн

ий
 Контроль 

наявності та 
схоронності 
оригіналів прото-
колів Комітету та 
матеріалів до них 

При отриманні 
В день отри-
мання 
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ий
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й 
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іо
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-
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Голова та 
Секретар 
Комітету 

7 
Розробка, 

перегляд цього 
Положення 

К
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ає
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Контроль 
відповідності 

цього Положення 
вимогам 

законодавства, 
узгодженості 

цього Положення  
з іншими ВНД 

Банку  

Під час 
розробки/ 
перегляду 

Положення 
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15.6. Щоквартально, у строки та за формою, що визначені Політикою функціонування системи внутрішнього 

контролю та Методикою моніторингу системи внутрішнього контролю в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», 
Службою внутрішнього аудиту забезпечується відображення у звіті (одержувачі звіту визначені у зазначеній 
Політиці/Методиці) інформації про хід процесу, що регламентується цим Положенням. 

15.7. Комітетом формується та подається на розгляд та затвердження Раді Банку наступна звітність: 

№ 
з/п Назва та формат звіту Підрозділ / працівник, який готує 

звітність 
Одержувач / 

Користувач звітності 

Періодичність 
подання 
звітності 

1 

Звіт  про  діяльність 
Комітету Наглядової 

Ради АТ «УНІВЕРСАЛ 
БАНК» з питань аудиту 

Комітет Наглядової Ради АТ 
«УНІВЕРСАЛ БАНК»  з питань 

аудиту 
Наглядова Рада Банку  1 раз  на 6 

(шість) місяців 

 
15.8. Комітет доповідає/звітує Раді про свою діяльність не рідше 1 (одного) разу на 6 (шість) місяців, включаючи, 

за наявності рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності Комітету, згідно з визначеною у цьому 
Положенні процедурою. 

15.9. Звіт Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту  (далі – Звіт Комітету) має містити 
інформацію (але не виключно) про персональний склад Комітету, кількість засідань та його діяльність. Звіт 
Комітету також має містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності, проведення 
зовнішнього аудиту (проект Звіту наведено у Додатку 1 до цього Положення). 

15.10. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Банку протягом 3 (трьох) робочих днів після затвердження 
Радою, враховуючи вимоги Порядку розміщення та оновлення інформації на власних веб – сайтах АТ 
«УНІВЕРСАЛ БАНК». 

15.11. Акціонери Банку/Єдиний Акціонер Банку мають право на отримання відповідної інформації щодо 
діяльності Комітету шляхом надання відповідних запитів Голові Комітету або Голові Ради. 
 

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

16.1. Це Положення набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення Радою Банку, і діє до моменту 
скасування його дії. 

16.2. Зміни та доповнення до Положення ініціюються, вносяться та затверджуються Радою Банку. 
16.3. Відповідальність за підтримання Положення в актуальному стані покладається на Голову Комітету. 
16.4. Перегляд цього Положення здійснюється не рідше ніж 1 (один) раз на рік. 

17. ПОВ’ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ 

17.1. Статут АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 
17.2. Положення про Наглядову Раду АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 
17.3. Політика функціонування системи внутрішнього контролю в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 
17.4. Порядок розміщення та оновлення інформації на власних веб – сайтах АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 
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Положення про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту  

 
 

18. ДОДАТКИ 

Додаток 1 – Шаблон Звіту про діяльність Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту.  

Додаток 1_АК.doc

 

19. ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТУ 

 
Версія Дата Автор (ПІБ, посада) Опис зміни 
1.0 Рішення Наглядової Ради від 

29.12.2018, 
протокол № 51/18 

Турусіков П.В, 
Керівник СВА 

Перша версія 

2.0. Рішення Наглядової Ради від 
24.12.2019, 
протокол № 59/19  

Турусіков П.В, 
Керівник СВА 

Друга версія. Викладено у новій 
редакції 

3.0. Рішення Наглядової Ради від 
02.12.2021, 
протокол № 24/21  

Турусіков П.В, 
Керівник СВА 

У рамках періодичного (не рідше 
одного разу на рік) перегляду положень 
про комітети Ради та з метою 
приведення у відповідність до вимог 
законодавства Положення викладено в 
новій редакції 
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