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ГЛОСАРІЙ
В Положенні терміни та скорочення вживаються в такому значенні:

Банк АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Внутрішній контроль Заходи (процедури) Банку, спрямовані на забезпечення ефективності та 

результативності здійснення операцій Банку, ефективності управління 
активами і пасивами, ризиками, забезпечення повноти, своєчасності та 
достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання і надання 
фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності, 
запобігання шахрайству, комплаенс тощо.

Внутрішні документи 
Банку

положення, порядки, інструкції, розпорядження, накази, посадові 
інструкції, інші документи, що регламентують діяльність Банку

Внутрішні 
нормативні 
документи Банку 
(ВИД)

Політики, стратегії, положення, інструкції, методики, правила, опис 
процедур та операційних процесів, інші документи, що регламентують 
діяльність Банку, у тому числі порядок здійснення внутрішнього 
контролю в Банку.

Винагорода Цінність у грошовому вигляді, яку отримує особа в обмін на 
послуги/роботи, які вона надала/виконала для Банку.

Керівник/Керівники
Банку

Голова, його заступники та члени Наглядової ради Банку.
Голова, його заступники та члени Правління Банку.
Головний бухгалтер, його заступники.
Голови та члени колегіальних органів Банку (комітетів, комісій 
Наглядової ради та Правління Банку).
Керівники структурних/відокремлених підрозділів Банку та особи, які 
тимчасово виконують ці обов’язки.

Ключові керівники 
Банку

Керівники Банку, Головний бухгалтер, заступники Головного 
бухгалтера, керівники підрозділів контролю, керівник структурного 
підрозділу Банку, до функцій якого належать управління фінансовими 
потоками, фінансове планування, підготовка звітності Банку та інші 
працівники, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний 
профіль ризику Банку, що визначені Наглядовою радою Банку.

Підрозділи контролю Служба внутрішнього аудиту, Служба комплаенсу, Служба управління 
ризиками.

Підрозділ Банку Структурний/відокремлений підрозділ Банку.
Політика винагороди Система оплати праці Банку, що забезпечує належне корпоративне 

управління та ризик-менеджмент. Система винагороди Банку 
забезпечує ефективне корпоративне управління, управління ризиками, 
ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних 
цінностей.

Ризик Імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання доходів, або невиконання стороною договірних 
зобов’язань унаслідок впливу негативних внутрішніх та зовнішніх 
факторів.

Управління ризиками Систематичний процес виявлення, ідентифікації, оцінки, вимірювання, 
моніторингу та контролю ризиків.

Інші терміни та 
поняття

Терміни, які вживаються в цій Політиці, застосовуються в значеннях, 
визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність», 
іншими Законами України, нормативно-правовими актами 
Національного банку України та внутрішніми нормативними 
документами Банку.

Положення про винагороду членів Правління, ключових
керівників А Т « БА НК « УКРА ІНСЬКИЙ КА ПІТАЛ»
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членів Правління, ключових керівників та осіб, 
професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі по тексту 
відповідно Положення, Банк) спрямоване на висвітлення основних цілей та принципів 
організації та моніторингу системи винагороди членам Правління, ключових керівників та 
осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

1.2. Впровадження Положення спрямовано на стимулювання результативності та 
ефективності роботи членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність 
яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку через підвищення матеріальної 
зацікавленості в підсумках своєї діяльності, а також відповідності винагороди цілям, 
бізнес-стратегії та довгостроковим інтересам і стабільності Банку, забезпечення виконання 
рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку.

1.3. Положення розроблено відповідно до:
Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську 

діяльність»;
Кодексу законів про працю України;
Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в 

Банках України, схвалених рішенням Правління Національного Банку України від 
03.12.2018 №814-рш;

Положення про організацію системи управління ризиками в Банках України та 
Банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного Банку України 
від 11.06.2018 № 64 зі змінами й доповненнями;

Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України 
та банківських групах, затвердженого Національним банком України 02.07.2019 року № 88;

Вимог до Положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого 
органу акціонерного товариства, затвердженого Рішення НКЦПФР 25.09.2018 № 659;

Інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі -  НБУ);
Статуту Банку;
Принципів корпоративного управління Банку;
Політики винагороди Банку;
Положення про Правління Банку;
Інших внутрішніх нормативних документів Банку.

1.4. Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, що здійснює поточне 
управління діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності, та 
відповідає за безпеку та фінансову стійкість, відповідність діяльності Банку законодавству 
України, щоденне управління та контроль за операціями, реалізацію стратегії, бізнес-плану, 
відповідність діяльності Банку декларації схильності до ризиків, ефективність роботи 
Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних 
зборів акціонерів та Наглядової ради Банку.

1.5. До ключових керівників належать Головний бухгалтер та його заступники, 
керівники підрозділів контролю та особа, що відповідає за управління фінансовими 
потоками, фінансове планування, підготовка звітності Банку. Особи, що не є ключовими 
керівниками, але професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль 
ризику Банку, визначаються рішенням Наглядової ради, яке оформлюється відповідним 
Протоколом.

1.6. Особою, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику 
може бути працівник Банку, що згідно зі своїми посадовими обов’язками та функціями 
впливає на загальний рівень вразливості Банку до ризиків або після застосування заходів 
для мінімізації ризиків та відповідає наступним критеріям:

є Головою одного з Комітетів Банку;

Положення про винагороду членів Правління, ключових
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має право «вето» в одному з комітетів Банку; 
має певні повноваження /довіреності;
за іншими характеристиками має значний вплив на прийняття рішень, які 

впливають на загальний рівень вразливості Банку до ризиків або після застосування заходів 
для мінімізації ризиків. Під «значним впливом» слід розуміти рівень «ваги голосу» особи 
більше 60%. Склад осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний 
профіль ризику, переглядається Наглядовою радою не рідше одного разу на рік.

1.7. Порядок роботи членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна 
діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку та виплати їм 
винагороди визначається законодавством України, Статутом та внутрішніми
нормативними актами Банку, Політикою винагороди Банку, цим Положенням, а також 
контрактом/трудовим договором.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ БАНКОМ КОНТРАКТІВ/ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 
З ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ, КЛЮЧОВИМИ КЕРІВНИКАМИ ТА ОСОБАМИ, 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ МАЄ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА 
ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ РИЗИКУ БАНКУ

2.1. Наглядова рада Банку встановлює винагороду членам Правління беручи до 
уваги їх функції та ринкові умови з метою залучення та збереження кваліфікованих 
працівників. Винагорода ключовим керівникам та особам, професійна діяльність яких має 
значний вплив на загальний профіль ризику Банку, встановлюється у розмірі 
передбаченому штатним розписом Банку. Для кожного члена Правління, ключового 
керівника та особи, професійна діяльність якої має значний вплив на загальний профіль 
ризику Банку, призначається справедлива та відповідна винагорода, яка прозоро визначена 
Політикою винагороди Банку, Положенням про систему мотивації працівників Банку та 
колективним договором Банку.

2.2. Винагорода виплачується членам Правління, ключовим керівникам та особам, 
професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку - 
штатним працівникам Банку за виконання виробничих завдань і посадових обов’язків, 
підвищення ефективності і якості роботи у відповідності до умов укладеного 
контракту/трудового договору. Винагорода членів Правління, ключових керівників та осіб, 
професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, 
пов'язана з робочими завданнями кожного члена Правління, ключового керівника, особи 
професійна діяльність якої має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, ступенем 
відповідальності та обсягу, у якому результати їх роботи відповідають запланованим 
результатам, фінансовому положенню Банку та іншим критеріям, що розглядаються як 
важливі під час проведення оцінки роботи,

2.3. У разі прийняття рішення Наглядовою радою Банку щодо співпраці з Головою / 
членом Правління, Банк укладає трудовий договір (контракт), що від імені Банку 
підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Наглядовою радою 
особою на умовах, затверджених рішенням Наглядової ради.

За рішенням Наглядової ради трудовий договір (контракт) може бути укладено 
працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, керівників підрозділу з управління 
ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаенс).

У разі прийняття рішення Наглядовою радою Банку щодо співпраці з ключовим 
керівником, особою професійна діяльність якої має значний вплив на загальний профіль 
ризику Банку, трудовий договір укладається шляхом видачі наказу Голови Правління Банку 
про прийняття на роботу, якщо інші вимоги щодо оформлення трудових відносин не 
встановлено законом та/або внутрішніми нормативними документами Банку до конкретної 
посади.
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2.4. Початком співпраці Банку з членами Правління, ключовим керівником, особою 
професійна діяльність якої має значний вплив на загальний профіль ризику Банку 
вважається дата підписання Договору/наказу, який укладається/видається з метою 
призначення члена Правління, ключового керівника, особи професійна діяльність якої має 
значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

2.5. Укладені з членами Правління Договори мають містити відомості про: 
використання Банком у своїй діяльності результатів діяльності члена Правління; 
відсутність обставини, які відповідно до законодавства України перешкоджають

зайняггю членом Правління цієї посади;
обов’язок члена Правління розкривати інформацію про наявність у нього 

конфлікту інтересів та/або наявність правочину, щодо вчинення якого у члена Правління є 
заінтересованість;

структуру винагороди, яка підлягатиме сплаті члену Правління (основна 
фіксована винагорода, додаткова змінна винагорода (одноразові заохочувальні виплати) та 
фактичні витрати, пов’язані з виконанням членом Правління покладених на нього 
обов’язків (за умов, що такі витрати були попередньо погоджені Наглядовою радою та/або 
Правлінням і розмір здійснених витрат підтверджується відповідними документами);

періодичність виплати члену Правління винагороди та обставини, за наявності 
яких винагорода не виплачується;

документальне оформлення оцінки результативності та ефективності роботи 
члена Правління протягом фінансового року;

інші відомості, які впливають на розмір, порядок або періодичність виплати 
винагороди члену Правління.

Примірники Банку укладених з членами Правління Договорів зберігаються у 
Корпоративного секретаря Банку.

2.6. Укладені Договори з працівниками підрозділів контролю мають містити 
відомості про те, що розмір їх винагороди визначається з урахуванням ефективності їх 
роботи незалежно від ефективності роботи підрозділів, які є об’єктом їх контролю. 
Надання рекомендацій Наглядовій раді Банку щодо затвердження розміру винагороди 
керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту здійснює Комітет з питань аудиту 
Наглядової ради Банку..

3. ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ СИСТЕМИ ВИНАГАРОДИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ, 
КЛЮЧОВИХ КЕРІВНИКІВ ТА ОСІБ, ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ 

МАЄ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ РИЗИКУ БАНКУ

3.1. Система винагороди членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна 
діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку є одним з елементів 
Політики винагороди Банку.

3.2. Метою ефективної системи винагороди членів Правління, ключових керівників 
та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку є 
забезпечення належного корпоративного управління, управління ризиками з урахуванням 
стратегічних цілей Банку, сприяння дотриманню корпоративних цінностей.

3.3. Система винагороди членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна 
діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку не повинна 
стимулювати прийняття надмірного рівня ризику.

3.4. Система винагороди членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна 
діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку є інструментом 
справедливої та адекватної оплати роботи відповідних осіб та запобігання зловживанням.

3.5. Системи винагороди членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна 
діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку є одним з 
компонентів структури управління та заохочення, за допомогою якої Наглядова рада та
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Правління підтримують ефективну роботу, повідомляють про прийнятне прийняття ризиків 
та підвищують ефективність діяльності та культури управління ризиками.

3.6. Система винагороди членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна 
діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку має відповідати 
бізнес-стратегії та стратегії управління ризиками, цінностям і довгостроковим інтересам 
Банку. Вона має передбачати заходи, спрямовані на запобігання конфліктам інтересів. 
Програми винагороди мають сприяти підтриманню належної культури управління 
ризиками, що передбачає дотримання ділової етики у зв’язку з прийняттям ризиків, а також 
стимулювати членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких 
має значний вплив на загальний профіль ризику Банку до дій в інтересах Банку в цілому (з 
урахуванням інтересів клієнтів), а не лише власних потреб чи потреб бізнес-підрозділів.

3.7. Заохочувальні виплати, передбачені системою винагороди, не повинні 
стимулювати членів Правління, ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких 
має значний вплив на загальний профіль ризику Банку до прийняття надмірних ризиків.

4. ВИДИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ, 
КЛЮЧОВИХ КЕРІВНИКІВ ТА ОСІБ, ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ 

МАЄ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ РИЗИКУ БАНКУ

4.1. Винагорода членів Правління Банку може складатися з фіксованої та змінної 
складової винагороди, де:

фіксована складова винагороди становить основну й додаткову заробітну плату 
відповідно до штатного розпису, трудових договорів / контрактів. Основними критеріями 
для встановлення рівня фіксованої винагороди є відповідність працівника його 
функціональним обов’язкам, професійний досвід та стаж роботи;

змінна складова винагороди, яка нараховується / сплачується на основі критеріїв 
оцінки ефективності роботи, виконання виробничих завдань і посадових обов’язків, 
підвищення ефективності і якості роботи. Змінна складова винагороди відображає 
послідовне та виважене рішення Наглядової ради/Правління Банку прийняте з огляду на 
ризики виконання обов’язків із результатом, що може перевищувати вимоги до цього 
працівника.

4.2. Винагорода ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких має 
значний вплив на загальний профіль ризику Байку може складатися з фіксованої та змінної 
складової винагороди, де:

фіксована складова винагороди становить основну заробітну плату відповідно 
до штатного розпису, трудових договорів / контрактів. Основними критеріями для 
встановлення рівня фіксованої винагороди є відповідність працівника його функціональним 
обов’язкам, професійний досвід та стаж роботи;

змінна складова винагороди, яка нараховується / сплачується на основі критеріїв 
оцінки ефективності роботи, виконання виробничих завдань і посадових обов’язків, 
підвищення ефективності і якості роботи. Змінна складова винагороди відображає 
послідовне та виважене рішення Наглядової ради/Правління Банку прийняте з огляду на 
ризики виконання обов’язків із результатом, що може перевищувати вимоги до цього 
працівника.

4.3. Фіксована винагорода має встановлюватися в такому обсязі, щоб бути 
достатньою для того, щоб Банк мав змогу відмовитись від змінних складових винагороди. 
Виплати змінних складових винагороди є додатковою винагородою, а відмова від їх 
виплати не є покаранням.

4.4. Для визначення ступеню ефективності роботи Правління, у цілях формування 
його складу на підставі оптимального балансу професійного досвіду, знань, навичок та 
особистих якостей членів Правління (включаючи оцінку складу Правління для вдалої 
реалізації Правлінням своїх функцій, виявлення потреб в розробці програм навчання для
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членів Правління за окремими сферами його діяльності), під координацією Голови 
Правління щорічно проводиться оцінка його діяльності.

4.5. Метою оцінки діяльності Правління є:
визначення відповідності Правління Банку колективній придатності, 

особливостям діяльності Банку, характерам і обсягам банківських та інших фінансових 
послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку та діяльності Банківської 
групи;

визначення сфер діяльності Правління, що вимагають більш уважного
ставлення;

визначення напрямків діяльності Правління, потребуючих посилення (виявлення 
факторів, що знижують/ підвищують ефективність діяльності);

підвищення ефективності діяльності Правління та доведення результатів оцінки 
до зацікавлених осіб.

4.6. За результатами проведення оцінки складається Звіт про діяльність Правління. 
За підсумками розгляду звіту Наглядова рада може прийняти рішення щодо перегляду 
фіксованої частини винагороди членів Правління та/або виплати змінної частини 
винагороди окремим членам Правління.

4.7. З метою посилення матеріальної зацікавленості в якісному виконанні своїх 
обов’язків, вдосконаленні обслуговування клієнтів Банку, підвищенні ефективності та 
якості роботи, своєчасному і якісному виконанні завдань, прояві, ініціативи і творчого 
підходу до виконання своїх посадових обов’язків та окремих завдань керівництва, членам 
Правління, ключовим керівникам, особам професійна діяльність яких має значний вплив на 
загальний профіль ризику Банку, виплачуються премії та надбавки у випадках та порядку 
обумовлених у Положенні про систему мотивації працівників Банку та у колективному 
договорі Банку.

4.8. Звіт про винагороду членів Правління складається щорічно згідно 
законодавства України та має містити інформацію, зокрема, щодо:

фактичної присутності на засіданнях Правління Банку та комітетів Правління Банку, 
до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини 
відсутності;

рішення, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не 
давав змоги повною мірою виконати свої обов’язки в інтересах банку, його вкладників і учасників;

рішення про операції з пов’язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена 
Правління банку;

несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань перед банком пов’язаними з Банком 
особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;

повідомлені членом Правління Банку випадки про наявний у нього конфлікт інтересів; 
підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що 

повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;
наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної 

частини винагороди члена Правління Банку.
періодичності виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню 

про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію Байка та її довгострокові 
інтереси і стабільність;

критеріїв оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди; 
річних змін винагороди, яку отримав кожен член Правління, їхнього 

взаємозв'язку з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім 
розміром винагороди працівників Банку, крім посадових осіб, протягом щонайменше п'яти 
останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати;

розміру винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати 
винагороди, виплаченої або яку мають виплатити кожному членові Правління за послуги, 
надані у звітному році;
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винагород, які отримав кожен член Правління від юридичних осіб, пов'язаних 
відносинами контролю або афілійованих;

винагород, які отримав кожен член Правління у формі участі у прибутках та/або 
премій, і причин, чому їх надали;

компенсації, виплаченої колишнім членам Правління у зв'язку із завершенням 
їхньої діяльності під час відповідного звітного року;

надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як 
винагороди членам Правління;

умов договорів (контрактів) членів Правління щодо виплати винагороди, строку 
таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших 
виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів 
(контрактів);

використання Банком права на повернення виплачених раніше змінних 
складових винагороди;

заходів, процедур, проведених банком з метою підготовки та запровадження 
політики винагороди, зокрема повноваження та склад комітету з винагороди (за наявності), 
найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів, роль 
акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;

додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення;
відхилення від затвердженого Положення про винагороду, а також пояснення 

виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи Положення про 
винагороду, щодо яких відбулось відхилення.

4.9. Звіт про винагороду членів Правління Банку розглядається Наглядовою радою 
Банку/ Комітетом з винагороди та призначень (в разі його створення) та затверджується 
Наглядовою радою Банку після того, як його підготує та розгляне Правління, в залежності 
від повноважень.

5. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ, КЛЮЧОВИМ 
КЕРІВНИКАМ ТА ОСОБАМ, ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ МАЄ 

ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ РИЗИКУ БАНКУ

5.1. Винагорода виплачується в національній валюті України -  гривні, шляхом 
безготівково перерахування на поточний рахунок або готівкою через касу Банку.

5.2. При здійсненні виплати винагороди Банк із суми винагороди утримує та сплачує 
всі необхідні податки, збори, обов’язкові платежі, передбачені законодавством України.

5.3. У разі припинення повноважень основна винагорода виплачується за фактично 
відпрацьований час.

5.4. У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління, за 
ініціативи Наглядової ради Банку, може бути прийнято рішення про виплату вихідної 
допомоги у розмірі місячної винагороди Голови /члена Правління.

5.5. Виплата основної винагороди членам Правління, ключовим керівникам та 
особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку 
здійснюється Банком не рідше двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує 
шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата. У разі, коли день виплати збігається з вихідним, святковим або 
неробочим днем, винагорода виплачується напередодні.

5.6. Рішення щодо виплати та розміру змінної (додаткової) винагороди всім або 
окремим членам Правління та ключовим працівникам приймається Наглядовою радою.

5.7. Виплата змінної (додаткової) частини винагороди проводиться протягом 20 
(двадцяти) банківських днів з дати прийняття відповідного рішення Наглядовою радою 
Банку.

Положення про винагороду членів Правління, ключових
керівників АТ« БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
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6. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ, КЛЮЧОВИМ 
КЕРІВНИКАМ ТА ОСОБАМ, ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ МАЄ 

ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ РИЗИКУ БАНКУ

6.1 Кожний член Правління, ключовий керівник та особа, професійна діяльність 
якої має значний вплив на загальний профіль ризику Банку має право на компенсацію 
витрат, пов'язаних із виконанням ним своїх функцій.

6.2 Рішення щодо компенсації понесених витрат приймається Головою Правління 
Банку відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур Банку. Виплати 
здійснюються на підставі наданих оригіналів підтверджуючих документів та письмового 
обґрунтування необхідності здійснення таких витрат.

6.3 Компенсації підлягають витрати на службові відрядження, які включають: 
добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та назад, 
витрати по найму жилого приміщення, готелю тощо.

6.4 3 метою компенсації понесених витрат працівник надає письмову заяву з 
оригіналами документів, що підтверджують такі витрати (оригінал квитка / електронний 
квиток, рахунок за проживання в готелі, договір про надані консультаційні послуги, 
платіжний документ, що підтверджує факт оплати послуг тощо).

6.5 Компенсація витрат здійснюється у порядку та у розмірах, встановлених 
внутрішніми нормативними документами Банку та законодавством України.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Наглядова рада Банку затверджує Положення про винагороду членів Правління, 
ключових керівників та осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний 
профіль ризику Банку.

7.2. Наглядова рада несе відповідальність за загальний нагляд за впровадженням з 
боку керівництва системи винагороди в усьому Банку.

7.3. Наглядова рада має регулярно перевіряти й переглядати результати 
функціонування системи винагороди для оцінки того, чи забезпечує така система Банку 
відповідне стимулювання у сфері управління ризиками, капіталом і ліквідністю.

7.4. Наглядова рада не рідше одного разу на рік здійснює оцінку впровадження 
політики винагороди в Банку та повідомляє про результати оцінки Національний банк. 
Оцінка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час 
визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має 
значний вплив на загальний профіль ризику Банку.

8. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Система внутрішнього контролю за системою винагород проводиться відповідно 
до внутрішніх нормативних документів Банку.

8.2. Контроль за виконанням вимог Положення здійснює Наглядова рада Банку. 
Через управлінську звітність, передбачену цим Положенням, Наглядова рада здійснює 
нагляд за ефективністю дії політики винагороди.

8.3. Голова Правління контролює та відповідає за здійснення повних і своєчасних 
розрахунків фіксованої та змінної частини винагород відповідно до рішень Наглядової 
ради, цього Положення та відповідних внутрішніх документів Банку щодо винагород, 
оплати праці та матеріальної мотивації працівників.

8.4. Процес контролю за оплатою праці в Банку здійснюється на підставі 
сформованої відповідними підрозділами періодичної звітності.

8.5. Основні види ризиків та контролів, що виникають в процесі оплати праці 
працівників Банку:

Положення про винагороду членів Правління, ключових
керівників АГ« БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

JSC «BANK «UKRAINIAN CAPITAL»
С тор. К) із 16



№ Вид ри зи к у Ф а к т о р  р и зи к у  /  ід ен т и ф ік а т о р  
р и зи к } / ін ф о р м а ц ія , щ о  
п ід т в е р д ж у є  н астан н я  р и зи к у

З м іст /к о р о т к и й  оп и с  п р о ц ед у р  
к о н т р о л ю
/в и д  в н у т р іш н ь о го  к о н т р о л ю  
/к о н т р о л ь н а  п р о ц ед у р а * /

П ер іо д и 
ч н ість
зд ій сн ен н я
п р оц ед ур и
к о н т р о л ю

К о н т р о л ь  та  П ер ш и й  р ів ен ь  к он т р ол ю  
к ол егіал ь н и й  о р га н / п ід р о зд іл  /  р и зи к -к о о р д и н а т о р

Д р у ги й  
/т р ет ій  р ів ен ь  
к о н т р о л ю /  
CRO, ССО, 
СІА

В ид
к о н т р о л ю

самостійний контроль подвійний
контроль

автоматизов
аний
контроль

колегіальн
ий
контроль

1. К о м п ла ен с
р и з и к

Недотримання вимог 
законодавства України, 
нормативно-правових актів НБУ 
щодо відповідності ВНД 
законодавству України / 
/невірна/застаріла методологія 
виконання операції/процесу, 
недотримання кореляції ВНД між 
собою

■Моніторинг змін законодавства 
України, нормативно-правових актів 
НБУ
■Актуалізація внутрішніх 
нормативних документів, що 
регламентують процеси винагород не 
рідше 1 разу на 1 рік, відповідно до 
внутрішніх процедур Банку 
■Внутрішній контроль за 
актуалізацією ВНД

Постійно

Згідно плану 
роботи 
служби 
комплаенсу

Начальник Управління 
бухгалтерського обліку, 
Управління по роботі з 
персоналом, Відділ 
бюджетування, звітності 
та контролінгу

Головний
бухгалтер

Правління,
Наглядова
рада

Служба
управління
ризиками

Служба
комплаенсу

Попередній
Поточний

Подальший

2. К о м п ла ен с
р и з и к

Методологічний ризик, не 
відповідність ВНД внутрішнім 
процедурам Банку// 
Невірна/застаріла методологія 
виконання операції/процесу, 
недотримання кореляції ВНД між 
собою

■Моніторинг змін в діяльності Банку 
•Актуалізація внутрішніх 
нормативних документів, що 
регламентують процеси винагород 
не рідше 1 разу на 1 рік, відповідно 
до внутрішніх процедур Банку 
■Внутрішній контроль за 
актуалізацією ВНД

Постійно

Згідно плану 
роботи 
служби 
комплаенсу

Начальник Управління 
бухгалтерського 
обліку, Управління по 
роботі з персоналом

Головний
бухгалтер

Служба
комплаенсу

Попередній
Поточний

Подальший

3. К о м п ла ен с
р и з и к

Недотримання вимог 
законодавства України, 
нормативно-правових актів НБУ 
щодо наявності ВНД, 
регламентуючих процес оплати 
праці //Відсутність затвердженої 
методології

■Моніторинг наявності внутрішніх 
нормативних документів згідно 
вимог законодавства 
■Внутрішній контроль за 
актуалізацією внутрішніх 
нормативних документів

Постійно

Згідно плану 
роботи 
служби 
комплаенсу

Начальник Управління 
бухгалтерського 
обліку, Управління по 
роботі з персоналом

Головний
бухгалтер

Правління,
Наглядова
рада

Служба
комплаенсу

Попередній
Поточний

Подальший

4. Р изик
ко н ф лікт у
ін т ер ес ів
К о м п ла ен с
р и з и к

Недотримання вимог 
законодавства України, 
нормативно-правових актів НБУ, 
ВНД Банку в процесі нарахування 
та виплати винагород

■Контроль безпосереднього 
керівництва за процесом та 
правильністю здійснення 
операцій/процесів 
■Перевірки ВК та Служби 
внутрішнього аудиту Банку 
Навчання персоналу 
■Впровадження механізму 
конфіденційного повідомлення про 
порушення

Постійно

Згідно плану
роботи
служби
комплаенсу
Згідно плану
роботи
Служби
внутрішнього
аудиту

Начальник Управління 
бухгалтерського обліку, 
Управління по роботі з 
персоналом, Відділ 
бюджетування, звітності 
та контролінгу

Головний
бухгалтер

Члени
Правління -
куратори
підрозділів

Служба
внутрішнього
аудиту

Служба
комплаенсу

Попередній
Поточний
/подальший

Подальший

5. О п е р а ц ій -н и й
р и з и к

Помилки в управлінській звітності 
по системі винагород

Планові перевірки Служби 
внутрішнього аудиту

Згідно плану
роботи
Служби
внутрішнього
аудиту

Відділ бюджетування, 
звітності та контролінгу

Головний
бухгалтер

Правління,
Наглядова
рада

Служба
внутрішнього
аудиту

Подальший

6. Комплаенс
р и з и к

Порушення встановлених термінів 
подання звітності

Корпоративний секретар,
Контроль керівника, Складання 
планів засідань, переліку звітності, 
суцільна та послідовна нумерація 
створюваних документів

Постійно Начальник Управління 
бухгалтерського обліку, 
Відділ бюджетування, 
звітності та контролінгу

Головний
бухгалтер

Корпорати
вний
секретар

Служба
комплаенсу

Попередній
Поточний

7. Р и зи к  
ін ф о р м а 
ц ій н о ї бе зп еки

Несанкціонований доступ до 
інформації

Адміністративний контроль 
(підписання при прийомі на роботу 
листа про нерозголошення

постійно Управління по роботі з 
персоналом

Управління
банківської
безпеки

Члени
Правління -  
куратори

Служба
управління
ризиками

Попередній



інформації з обмеженим доступом) 
обмеження прав доступу

підрозділів

постійно Управління
інформаційних
технологій

Управління
банківської
безпеки

Члени
Правління -
куратори
підрозділів

Служба
управління
ризиками

Попередній

Перед
операцією

Управління 
інформаційної безпеки

Члени
Правління -
куратори
підрозділів

Служба
управління
ризиками

Попередній

Положення про винагороду членів Правління, ключових керівників та 
осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на діяльність 
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9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набирає чинності з дати її затвердження Наглядовою радою Банку та діє 
до його скасування або прийняття нового внутрішнього нормативного документу, який регулює 
аналогічні питання, у встановленому законодавством України та внутрішніми нормативними 
документами Банку порядку.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються окремим документом або 
шляхом її викладення у новій редакції. Прийняття нової редакції Положення автоматично 
призводить до припинення дії попередньої редакції.

9.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, 
нормативно-правовим актам Національного банку України, у тому числі у зв’язку з прийняттям 
нових нормативно-правових актів, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не 
суперечитиме законодавству України.

9.4. Всі питання, не врегульовані цим Положенням вирішуються у формах, що не 
суперечать здоровому глузду, в порядку, передбаченому іншими внутрішніми нормативними 
документами Банку та на підставі законодавства України.

9.5. Відповідальність за актуалізацію цього Положення покладається на Службу 
Корпоративного секретаря. У міру необхідності, документ повинен переглядатися як мінімум 1 раз 
на 1 рік.

9.6. Пропозиції щодо змін та доповнень до цього Положення підрозділи Банку направляють 
на адресу Корпоративного секретаря та/або Управління по роботі з персоналом.

9.7. Це Положення публікується у формі, яка не може бути легко 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.

9.8. Це Положення оприлюднюється на зовнішньому сайті Банку та в системі електронного 
документообігу /інших аналогічних системах Банку або в місці, доступному кожному працівнику 
Банку.

9.9. За консультаціями та / або у випадках інших непорозумінь щодо цього Положення 
працівники Банку мають звертатися до Корпоративного секретаря та/або Управління по роботі з 
персоналом.
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