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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» розроблене 

відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів АТ «БТА 

БАНК», а саме:  

 Закону України  «Про акціонерні товариства» (далі – Закон про АТ); 

 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки);  

 Закону України «Про оплату праці»; 

 Кодексу законів про працю України;  

 Цивільного кодексу України;  

 Положення про політику винагороди в  банку, затвердженого постановою 

Правління Національного банку України від  30.11.2020 № 153 (далі – Положення НБУ № 

153); 

 Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках 

України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018  

№ 814-рш; 

  нормативно-правових актів Національного банку України (далі – НБУ), інших 

нормативних актів, чинних на території України; 

 Статуту АТ «БТА БАНК» (далі – Статут); 

 Положення про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» та інших внутрішніх документів 

Банку.  

1.2. Терміни, що зазначені в цьому Положенні, використовуються відповідно до 

Закону про банки, Закону про АТ,  Положення № 153 та нормативно-правових актів НБУ  з 

питань корпоративного управління в банку. 

1.3. Метою впровадження Положення  про винагороду членів Наглядової ради АТ  

«БТА БАНК» (надалі за текстом – Положення, Наглядова рада, рада, Банк відповідно) є 

збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради Банку та 

забезпечення дієвого контролю акціонерами за винагородою членів Наглядової ради Банку. 

1.4. Положення встановлює загальний порядок виплати винагороди членам 

Наглядової ради Банку з урахуванням його розміру, особливостей діяльності, характеру й 

обсягів банківських та інших фінансових послуг, а також профілю ризику Банку, ураховує 

стратегічні цілі банку та сприяє дотриманню корпоративних цінностей та забезпечує членам 

Наглядової ради Банку прозорість та відкритість принципів, відповідно до яких їм 

виплачується винагорода. 

1.5. Положення націлене на недопущення стимулювання прийняття ризиків, які 

перевищують допустимий у Банку рівень ризик-апетиту, а також відповідає створеній у 

Банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень (стримувань та противаг), 

корпоративного управління, засадам корпоративної культури Банку та відповідальної ділової 

поведінки на ринку. 

1.6. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів (Єдиним 

акціонером) Банку (далі - Загальні збори, Єдиний акціонер) за поданням та після його 

розгляду комітетом з винагород (в разі його створення) та Наглядовою радою Банку. 
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2.  ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ 

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

2.1. Порядок роботи членів Наглядової ради Банку, а також  виплати їм винагороди 

визначається  чинним законодавством України, цим положенням, а також цивільно-

правовими чи трудовими договорами (контрактами) (далі – Договір/Договори), що 

укладаються з членами Наглядової ради Банку. Такий Договір  від імені Банку підписується 

Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами (Єдиним 

акціонером) Банку особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів (Єдиного 

акціонера) Банку. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору 

такий договір може бути оплатним або безоплатним.  

Договори з членами Наглядової ради Банку діють з дати їх підписання та до 

припинення повноважень члена Наглядової ради Банку у порядку, передбаченому 

законодавством України, Статутом Банку або Положенням про Наглядову раду Банку.  

2.2. Рішення про затвердження умов Договорів, що укладаються з членами Наглядової 

ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та 

компенсаційних виплат приймається Загальними зборами (Єдиним акціонером) Банку. 

2.3. Принципи формування політики винагороди членів Наглядової ради Банку: 

1) винагорода має бути справедливою компенсацією членам Наглядової ради Банку за 

їх діяльність в інтересах Банку і відповідати  рівню професійного досвіду та рівню 

відповідальності; 

2) розмір та умови виплати винагороди членів Наглядової ради мають бути  

співмірними ринковим показникам; 

3) розмір та структура винагороди  членів Наглядової ради повинні бути прозорими  та 

зрозумілими; 

4) винагорода членів Наглядової ради Банку може  диференціюватися в залежності  від 

виконуваних членом Наглядової ради  повноважень; 

5) винагорода членам Наглядової ради Банку повинна сприяти ефективному 

управлінню ризиками в частині уникнення стимулювання прийняття надмірного ризику;  

2.4. В Банку може проводитись періодична незалежна зовнішня оцінка виплати 

винагороди членам Наглядової ради Банку. 

 

3. ВИДИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

3.1. Види, розмір та порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Банку 

встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів (Єдиного акціонера) Банку та 

умовами укладених з ними Договорів.  

3.2. Членам Наглядової ради Банку  виплачується фіксована винагорода, яка 

відображає рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності з огляду на 

виконувані функції та обов’язки та не залежить від результатів діяльності Банку, а також є 

гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для 

повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України. 

3.3. За результатами виконання членами Наглядової ради Банку своїх функцій та 

обов’язків і наявності  позитивного (значного) впливу прийнятих ними рішень на досягнуті 

результати діяльності Банку Загальними зборами акціонерів (Єдиним акціонером) Банку 

може бути прийняте рішення про виплату змінної винагороди, у тому числі премій, та інших 

заохочувальних виплат членам Наглядової ради.   

Змінна винагорода членів Наглядової ради (у разі її запровадження) має ґрунтуватися 

виключно на виконанні членами Наглядової ради функцій контролю, моніторингу та інших 
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функцій, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України і досягненні 

пов'язаних із цими функціями цілей та не бути пов'язаною чи залежати від досягнення 

банком позитивних показників діяльності.  

Загальні збори акціонерів (Єдиний акціонер) Банку мають право прийняти рішення про 

виплату змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення/скасування її 

виплати  (з урахуванням  результатів діяльності, фінансового стану банку). 

3.4. Членам Наглядової ради Банку  може виплачуватись сума відшкодування витрат, 

понесених у зв’язку з виконанням обов’язків та/або  інші компенсаційні виплати в порядку, 

передбаченому цим Положенням іншими внутрішніми документами Банку та чинним 

законодавством України. 

3.5. Членам Наглядової ради Банку може виплачуватись  додаткова винагорода 

(розмір, порядок нарахування та виплати якої визначаються рішенням Загальних зборів 

акціонерів (Єдиного акціонера)), а саме: 

 за виконання обов'язків члена будь-якого з комітетів Наглядової ради (у разі їх 

створення); 

 за виконання обов'язків Голови будь-якого з комітетів Наглядової ради Банку (у 

разі їх створення);  

 за виконання обов'язків Голови Наглядової ради Банку; 

 за виконання роботи  поза межами звичайних функцій тощо. 

3.6. В Банку не запроваджена система  додаткового пенсійного забезпечення або 

порядку виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради 

Банку. 

 

4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

4.1. Винагорода виплачується в національній валюті України – гривні, шляхом 

безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок члена Наглядової ради Банку, 

зазначений в реквізитах Договору (або в окремому письмовому повідомленні (листі), 

поданому членом Наглядової ради Банку). 

4.2. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагороди утримує 

та сплачує всі необхідні податки, збори, обов’язкові платежі (включаючи податки, збори та 

обов’язкові платежі, що підлягають сплаті фізичною особою – платником податків/зборів) 

відповідно до чинного законодавства України. 

4.3. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Банку, з 

яким укладено цивільно-правовий договір фіксована винагорода розраховується та 

виплачується пропорційно строку (кількості календарних днів), протягом якого член 

Наглядової ради Банку виконував свої повноваження, у день припинення його повноважень. 

4.4. Виплата винагороди здійснюється Банком у такому порядку: 

 членам Наглядової ради, з якими укладено трудовий договір (контракт) – виплата 

фіксованої винагороди здійснюється два рази на місяць (15 числа поточного місяця – частина 

загального розміру встановленої місячної винагороди за першу половину місяця, яка 

розраховується за фактично відпрацьований час (з 1 по 15 число поточного місяця включно) з 

вирахуванням сум податків та зборів, передбачених чинним законодавством України, а також 

нараховані в цьому періоді компенсаційні та інші належні виплати. В останній робочий день 

поточного місяця – друга частина загального розміру встановленої місячної винагороди, яка 

розраховується за фактично відпрацьований час за другу половину місяця, з вирахуванням сум 

податків та зборів, передбачених чинним законодавством України), а також нараховані за цей 
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період компенсаційні та інші належні виплати.  

У разі, коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, 

винагорода у формі заробітної плати виплачується напередодні; 

 членам Наглядової ради, з якими укладено цивільно - правовий договір –  строк 

виплати фіксованої винагороди може бути іншим, про що вказується у такому Договорі;  

4.5. Змінна  винагорода, передбачена цим Положенням, виплачується членам 

Наглядової ради Банку в порядку та строки, визначені рішенням Загальних зборів (Єдиного 

акціонера), з урахуванням вимог чинного законодавства України.  

4.6. У випадку дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради з 

ініціативи Загальних зборів (Єдиного акціонера) Банку, Загальними зборами (Єдиним 

акціонером) Банку може бути прийнято рішення про здійснення виплат зі звільнення,   

компенсаційних та  інших виплат членам Наглядової ради, відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

 

5. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 

5.1. Членам Наглядової ради Банку можуть компенсуватись витрати пов'язані із 

виконанням ними своїх функцій. 

5.2. Рішення щодо компенсації можливих витрат членів Наглядової ради Банку 

приймається Загальними зборами (Єдиним акціонером), шляхом затвердження відповідних 

умов Договорів та змін до них.   

5.3. Компенсації можуть підлягати наступні витрати (у разі якщо їх компенсація 

передбачена укладеними з членами Наглядової ради Договорами) але не виключно: 

 витрати, понесені під час службових відряджень. Такі витрати можуть включати 

добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та назад, 

витрати, пов’язані з наймом житлового приміщення; 

 на постійне проживання в межах строку цивільно-правового або трудового 

договору (контракту) в готелях або найму інших житлових приміщень, а також включених до 

таких рахунків витрат на побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, 

білизни, взуття, комунальні витрати та інших); 

 інші документально підтверджені витрати, пов'язані з виконанням обов'язків 

членів Наглядової ради Банку. 

Розмір витрат (за кожним їх видом) може бути обмежено внутрішніми документами 

Банку. 

5.4. З метою компенсації понесених витрат член Наглядової ради Банку (у разі їх 

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

підтверджують такі витрати (оригінал квитка/ електронний квиток, рахунок за проживання в 

готелі, платіжний документ, що підтверджує факт оплати послуг тощо). 

5.5. Виплата компенсацій здійснюється Банком у національній валюті України на 

підставі наданих оригіналів підтверджуючих документів. 

5.6. Оплата/компенсація витрат членів Наглядової ради Банку, які є штатними 

працівниками Банку, здійснюється в порядку та у розмірі, встановлених в Договорах, що 

укладені з ними та з врахуванням обмежень, передбачених внутрішніми документами Банку. 

 

6. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

6.1. Щорічно, за результатами фінансового року, складається звіт про винагороду 

членів Наглядової ради Банку, що затверджується Загальними зборами (Єдиним акціонером) 
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за поданням Наглядової ради Банку після його попереднього розгляду комітетом з 

винагороди (в разі його створення) та/або Наглядовою радою Банку.  

6.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку, серед іншого, має містити, 

зокрема, інформацію щодо: 

1) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості 

щодо: 

повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення); 

найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; 

ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди; 

2) загальної суми коштів, яка виплачена та/або має бути виплачена Банком членам 

Наглядової ради Банку як винагорода за результатами звітного фінансового року із 

зазначенням повного опису структури всіх складових винагороди (у розрізі фіксованих  і 

змінних складових винагороди), у тому числі із зазначенням інформації щодо суми коштів, 

виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних 

функцій; 

3) фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам 

органу управління змінної винагороди; 

4) оціночної вартості винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення 

Банком;  

5) надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій 

членам Наглядової ради Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок); 

6) суми виплат зі звільнення; 

7) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню, 

8) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із 

затвердженим Положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та 

конкретних елементів Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо 

такі відхилення були протягом звітного року;  

9) виявлених Банком порушень умов Положення про винагороду (якщо такі були) та 

застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень; 

10) фактичної присутності члена Наглядової ради Банку на засіданнях ради та її 

комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або 

причини його відсутності; 

11) рішень, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки 

конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов’язки без шкоди для 

інтересів Банку, його вкладників та учасників; 

12) рішень про операції з пов’язаними з Банком особами, прийняті за підтримки члена 

Наглядової ради Банку; 

13) несвоєчасного або неналежного виконання зобов’язань перед Банком пов’язаними 

з Банком особами, рішень щодо операцій з якими було прийнято за підтримки відповідного 

члена Наглядової ради Банку; 

14) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку 

(уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування 

заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену 

Наглядової ради Банку. 

6.3. Банк  оприлюднює  звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової ради 

Банку протягом звітного фінансового року в порядку та строки, визначені чинним 

законодавством України.  

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами  

(Єдиним акціонером) Банку. 
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7.2. Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних 

зборів (Єдиним акціонером) Банку. Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються 

викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції 

Положення припиняється дія попередньої редакції. 

7.3. 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 нормативно-правовим актам Національного банку України 

та іншому чинному законодавству України, або Статуту Банку. 

7.4. Положення  оприлюднюється Банком в порядки та у строки, передбачені чинним 

законодавством України. 

 

 

 

 


