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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про винагороду членів наглядової ради ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі 

по тексту відповідно Положення, Наглядова рада, Банк) встановлює загальний 

порядок виплати винагороди голові/членам Наглядової ради Банку.  

1.2. Це Положення розроблено на підставі:  

 Закону України “Про акціонерні товариства”; 

 Закону України “Про банки і банківську діяльність”;  

 Закону України “Про оплату праці”; 

 Податкового кодексу України; 

 Кодексу законів про працю України; 

 Цивільного кодексу України; 

 Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України (далі – НБУ) 

від 29.12.2014  № 867; 

  нормативно-правових актів Національного банку України, інших 

нормативних актів, чинних на території України; 

 Статуту ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПТАЛ” та інших 

внутрішніх  нормативних документів Банку.  

1.3. Наглядова рада є органом, що здійснює контроль за діяльністю 

правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку. 

1.4. Порядок роботи голови/членів Наглядової ради та виплати їм 

винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом та 

внутрішніми нормативними актами Банку, цим Положенням  а також цивільно-

правовим чи трудовим договором (контрактом) (надалі - Договір), що 

укладається з головою/членом Наглядової ради. Такий Договір від імені Банку 

підписується головою правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними 

зборами акціонерів Банку (далі - Загальні збори) особою на умовах, 

затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з головою/членами 

Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути 

оплатним або безоплатним. 

 

 

2. ВИДИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
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2.1. Винагорода голови/членів Наглядової ради Банку за виконання своїх 

обов'язків складається з основної та додаткової.  

2.2. Залежно від участі членів Наглядової ради в роботі Банку, за рішенням 

Загальних зборів, їм може виплачуватися додаткова винагорода за: 

 виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Наглядової ради 

Банку (у разі їх створення) у розмірі, що не перевищує 10 відсотків річної 

винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради; 

  виконання обов'язків голови будь-якого з комітетів Наглядової ради 

Банку (у разі їх створення) у розмірі, що не перевищує  10 відсотків річної 

винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з членом Наглядової ради;  

 виконання обов'язків голови Наглядової ради Банку у розмірі, що не 

перевищує  20 відсотків річної винагороди, зазначеної в Договорі, укладеному з 

членом Наглядової ради. 

2.3. Розмір основної винагороди голові/членам Наглядової ради, які є 

штатними працівниками Банку, встановлюється умовами укладених з ними 

Договорів.  

2.4. За рішенням Загальних зборів та за наявності фінансових можливостей 

Банку голові/членам Наглядової ради можуть виплачуватися премії за 

результатами їх роботи та  фінансово-господарської діяльності Банку за рік.  

 

3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ 
 

3.1. Винагорода виплачується в національній валюті України – гривні, 

шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок голови/членів 

Наглядової ради, зазначений в реквізитах Договору (або в окремому письмовому 

повідомленні (листі), поданому головою/членом Наглядової ради) або готівкою 

через касу Банку. 

3.2.  При здійсненні виплати винагороди Банк із суми винагороди утримує 

та сплачує всі необхідні податки, збори, обов’язкові платежі, передбачені чинним 

законодавством України. 

3.3.  У разі  припинення повноважень члена Наглядової ради Банку 

основна  винагорода виплачується за фактично відпрацьований час. 

3.4. У випадку дострокового припинення повноважень голови/члена 

Наглядової ради за ініціативи Загальних зборів , Загальними зборами може бути 
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прийнято рішення про виплату голові/члену Наглядової ради вихідної допомоги 

у розмірі місячної винагороди голови/члена Наглядової ради. 

3.5. Виплата основної винагороди голові/членам Наглядової ради 

здійснюється Банком в такі строки: 

  якщо укладено трудовий договір – 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; 

   якщо укладено  цивільно - правовий договір (контракт) - у строк, вказаний 

у такому договорі.  

3.6. Рішення щодо виплати та розміру додаткової винагороди всім або 

окремим членам Наглядової ради приймається Загальними зборами.  

3.7. Виплата  додаткової винагороди проводиться протягом 20 (двадцяти) 

банківських днів з дати прийняття відповідного рішення, у порядку, 

передбаченому п. 3.1. цього Положення. 

 

4. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ РАДИ БАНКУ 

 

4.1. Кожний член Наглядової ради Банку має право на компенсацію 

витрат, пов'язаних із виконанням ним функцій голови, члена Наглядової ради 

Банку / Комітету Наглядової ради Банку (у разі його створення). 

4.2. Рішення щодо компенсації понесених витрат головою/членами 

Наглядової ради Банку приймається Загальними зборами  під час затвердження 

Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку. Виплати здійснюються  на 

підставі наданих оригіналів підтверджуючих документів та письмового 

обґрунтування необхідності здійснення таких витрат. 

4.3. 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; 

4.4. З метою компенсації понесених витрат голова/член Наглядової ради 

Банку направляє на адресу Банку письмову заяву з оригіналами документів, що 

підтверджують такі витрати (оригінал квитка / електронний квиток, рахунок за 
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проживання в готелі, договір про надані консультаційні послуги, платіжний 

документ, що підтверджує факт оплати послуг тощо). 

4.5. Виплата компенсацій проводиться Банком протягом 20 (двадцяти) 

банківських днів з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами, 

шляхом безготівково перерахування на поточний рахунок голови/членів 

Наглядової ради, зазначений в реквізитах Договору (або в окремому письмовому 

повідомленні (листі), поданому головою/членом Наглядової ради) або готівкою 

через касу Банку. 

4.6. Голові/членам Наглядової ради Банку можуть видаватись кошти на 

представницькі витрати, в тому числі в іноземній валюті (у разі направлення у 

службове відрядження за кордон), згідно із бюджетом представницьких витрат в 

рамках загального бюджету Банку. 

4.7. Компенсація витрат голови, члена Наглядової ради Банку / Комітету 

Наглядової ради Банку, які є штатними працівниками Банку, здійснюється у 

порядку та у розмірах, встановлених внутрішніми нормативними документами 

Банку та чинним законодавством України. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними 

зборами. Норми, що не визначені у Положенні, регулюються чинним 

законодавством України. 

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються рішенням 

Загальних зборів та оформляються викладенням Положення у новій редакції. З 

дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої 

редакції. 

5.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення 

чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного 

банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв’язку із прийняттям нових 

актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного 

банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме 

законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку 

України або Статуту Банку. 
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Голова Загальних зборів  

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"                             Г.В. Каховська  

 

 

Секретар Загальних зборів  

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"                             М.О. Сорокіна 

 

 

В. о. голови правління     

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"                             Є.М. Чечіль 


