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1. РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БТА БАНК» 

Наглядова рада АТ «БТА БАНК» (далі – Наглядова рада, Рада, Банк) є колегіальним 

органом Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав 

вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку та діє в межах повноважень, визначених 

чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Банку. 

Наглядова рада є однією з основних складових системи корпоративного управління 

Банку. Основними завданнями Наглядової ради є в т.ч. розроблення та затвердження  

стратегії розвитку Банку, а також формування Правління Банку, організація ефективного 

функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками, визначення 

кадрової політики Банку, у тому числі, в частині встановлення винагороди членам 

виконавчого органу, ключовим керівникам Банку. Наглядова рада визначає правила 

функціонування системи корпоративного управління в Банку шляхом затвердження 

відповідних внутрішніх документів.  

Функції наглядових рад банків України визначаються статтею 52 Закону України «Про 

акціонерні товариства», статтею 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку до виключної 

компетенції Наглядової ради Банку протягом 2021 року належали, зокрема, наступні функції: 

(1) затвердження стратегії розвитку Банку згідно з основними напрямами діяльності, 

визначеними Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку; 

(2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього 

аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; 

(3) визначення та затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури 

управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; 

(4) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; 

(5) затвердження плану відновлення діяльності Банку; 

(6) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 

(7) прийняття рішень щодо передачі майна Банку в заставу для забезпечення його 

зобов'язань, крім боргових цінних паперів; 

(8) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо 

ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку; 

(9) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні 

товариства»); 

(10) вирішення питань про участь Банку в групах; 

(11) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх 

реорганізації та ліквідації, створення і припинення/тимчасове призупинення 

діяльності/реорганізація та ліквідація структурних і відокремлених підрозділів (філій, 

відділень, представництв) Банку, затвердження їх статутів та положень; 

(12) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та/або клірингової 

установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру 

оплати послуг; 

(13) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

(14) визначення (обрання) аудитора (аудиторської фірми) Банку для проведення 

зовнішнього аудиту (аудиторської перевірки) за результатами поточного та/або минулого 

(минулих) року (років), затвердження умов договору, що буде укладатися з ним (нею), 

встановлення розміру оплати його (її) послуг;  

(15) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій 

Загальним зборам акціонерів (єдиному акціонеру) Банку для прийняття рішення щодо нього; 

(16) призначення (обрання) та припинення повноважень, відкликання, відсторонення 

Голови та членів Правління Банку згідно з чинним законодавством України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#n723
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n684
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(17) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що 

укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі 

заохочувальних та компенсаційних виплат;  

(18) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її 

вдосконалення;  

(19) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та 

контролю за її ефективністю; 

(20) призначення (обрання) та звільнення (відкликання, відсторонення, припинення 

повноважень) керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Банку; 

(21) розгляд звітів про перевірки, проведені підрозділом внутрішнього аудиту; 

(22) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту та контроль 

за його діяльністю; 

(23) постійний розгляд на своїх засіданнях звітів про стан системи внутрішнього 

аудиту та підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи внутрішнього 

аудиту; 

(24) обрання та відкликання (припинення повноважень) Корпоративного секретаря 

Служби корпоративного секретаря та затвердження Положення про Корпоративного 

секретаря Служби корпоративного секретаря, внесення змін до нього; 

(25) обрання та відкликання (припинення повноважень) начальника Служби 

комплаєнс-контролю та затвердження Положення про Службу комплаєнс-контролю, 

внесення змін до нього; 

(26) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Банку, крім 

тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) 

Банку, і тих, які рішенням Наглядової ради Банку передані для затвердження Правлінням 

Банку; 

(27) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних 

підрозділів Банку; 

(28) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього 

аудиту; 

(29) визначення кредитної політики Банку; 

(30) затвердження порядку здійснення операцій з пов'язаними з Банком особами; 

(31) прийняття рішення про проведення (скликання) чергових та позачергових 

Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів або Правління, в інших випадках, 

встановлених цим Статутом або чинним законодавством України; підготовка порядку 

денного Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення та 

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 

Загальних зборів акціонерів Банку, скликання Загальних зборів акціонерів Банку, 

повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до чинного 

законодавства України, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних 

зборів акціонерів Банку Наглядовою радою Банку; підготовка пропозицій з питань, що 

виносяться на Загальні збори акціонерів (єдиному акціонерові) Банку; 

(32) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення 

порядку доступу до конфіденційної інформації; 

(33) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Банком 

достовірної інформації щодо його діяльності згідно з чинним законодавством України, 

опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку; 

(34) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та 

іншими органами державної влади та управління, що в межах компетенції здійснюють 

нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та (аудитором) аудиторською 

фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту. 
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2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БТА БАНК», ЇЇ РОБОЧІ ОРГАНИ ТА 

ПІДЗВІТНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ 

3.  

З 01.01.2021 по 21.04.2021 року склад Наглядової ради Банку, відповідно до рішень 

єдиного акціонера Банку від 25.04.2018 та 10.12.2019, був  наступний: 

Голова Наглядової ради Банку Мухамєд-Рахімов Алібєк Уразович 

Члени Наглядової ради Банку Турсунов Арай Кудайбєргєнович 

Дугашєв Сахільжан Малікович 

Ібраєв Алмас Камзінович(незалежний член) 

Бєкєнєв Тімур Мухтарович (незалежний член) 

Талтусов Рінат Алдашєвич (незалежний член) 

 Відповідно до рішення єдиного акціонера Банку від 21.04.2021 року Наглядова рада 

Банку  з 22.04.2021 року   була переобрана в повному складі на новий строк. З  22.04.2021 по 

31.12.2021 склад Наглядової ради був  наступний: 

Голова Наглядової ради Банку Мухамєд-Рахімов Алібєк Уразович 

Члени Наглядової ради Банку Турсунов Арай Кудайбєргєнович 

Дугашєв Сахільжан Малікович 

Ібраєв Алмас Камзінович(незалежний член) 

Бєкєнєв Тімур Мухтарович (незалежний член) 

Талтусов Рінат Алдашєвич (незалежний член) 

 

Склад Наглядової ради Банку станом на 31.12.2021 року: 

 

  

 

 

Мухамєд-Рахімов  

Алібєк Уразович  

Голова Наглядової ради  

 

Турсунов  

Арай Кудайбєргєнович 

член Наглядової ради 

Дугашев 

Сахільжан Малікович 

 член Наглядової ради 
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Бєкєнєв  

Тімур Мухтарович   

незалежний член  

Наглядової ради 

Талтусов Рінат Алдашєвич  

незалежний член Наглядової 

ради 

Ібраєв Алмас Камзінович  

незалежний член Наглядової 

ради 

 

Враховуючи розмір, особливості діяльності, характер та  обсяг банківських та інших 

фінансових послуг, Наглядовою радою Банку станом на 31.12.2021 рішення про створення 

відповідних комітетів не приймались, що в свою чергу відповідає вимогам чинного 

законодавства України.  

 

Відповідно до організаційної структури Банку (визначеної рішенням Наглядової ради 

АТ «БТА БАНК» від 23.11.2020) станом на 31.12.2021, Наглядовій раді Банку підзвітні та 

підпорядковані наступні структурні підрозділи та посадові особи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ АТ 

«БТА БАНК» ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ. ОСНОВНІ РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ 

НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ АТ «БТА БАНК» В 2021 РОЦІ 

Організаційною формою роботи Наглядової ради Банку є засідання, які можуть 

проводитися у формі:  

- спільної присутності членів Наглядової ради Банку 

Наглядова рада 

Служба 

управління 

ризиками 

Служба 

внутрішнього 

аудиту 

Служба 

комплаєнс-

контролю 

Служба 

корпоративного 

секретаря 

Відповідальний 

працівник за проведення 

фінансового моніторингу 
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- заочного голосування (опитування). 

Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання 

Наглядової ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 

У разі дострокового припинення повноважень одного або декількох членів Наглядової 

ради Банку та до обрання всього складу Наглядової ради Банку засідання Наглядової ради 

Банку є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що 

кількість членів Наглядової ради Банку, повноваження яких дійсні, становить більше 

половини її складу. 

Рішення Наглядової ради Банку приймаються простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів Наглядової ради Банку. 

Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожний з 

членів Наглядової ради Банку мають один голос. У випадку рівності голосів членів 

Наглядової ради Банку, право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Банку. 

За наявності у одного з членів Наглядової ради Банку «особливої думки» або незгоди з 

рішенням Наглядової ради Банку з того чи іншого питання порядку денного засідання, про 

це зазначається в протоколі засідання Наглядової ради Банку. 

У разі прийняття Наглядовою радою Банку рішення про вчинення Банком правочину, 

щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради Банку, які є 

заінтересованими особами, не мають права голосу.  

Голосування на засіданнях Наглядової ради Банку з питань порядку денного є 

відкритим. 

Протягом 2021 року було проведено 34 заочних засідання Наглядової ради АТ «БТА 

БАНК», в яких приймали участь всі діючі члени Наглядової ради АТ «БТА БАНК. 

Протягом 2021 року Наглядовою радою Банку були розглянуті у т.ч. такі питання: 

 

Щодо реалізації основних напрямів діяльності Банку:   
 затвердження Стратегії розвитку АТ «БТА БАНК» на період з 01.01.2021 по 

01.06.2022 рр. 

 затвердження Бізнес-плану розвитку Банку на 2021 рік та Бізнес-плану розвитку 

Банку на 6 місяців 2022;  

 затвердження Бюджету Банку на 2021 рік  та Бюджету Банку на 6 місяців 2022 року; 

 затвердження Стратегії управління проблемними активами в АТ «БТА БАНК» в 

новій редакції; 

 затвердження Оперативного плану реалізації Стратегії управління проблемними 

активами в АТ «БТА БАНК» в новій редакції; 

 розгляд річної фінансової звітності Банку за 2020 рік та аудиторського звіту за 

результатами щорічної перевірки фінансової звітності. 

 

Щодо корпоративного управління: 

 затвердження Плану засідань Наглядової ради Банку на 2021 рік;  

 проведення оцінки ефективності та якості роботи Служби внутрішнього аудиту 

Банку за результатами діяльності в 2020 році,  у т.ч.  зовнішньої оцінки;;  

 про затвердження Плану проведення аудиторських перевірок та інших документів, 

щодо діяльності Служби внутрішнього аудиту Банку;  

 розгляд результатів проведення перевірки відповідності керівників Банку та 

керівника підрозділу внутрішнього аудиту встановленим законодавством України вимогам;  

 проведення оцінки роботи Наглядової ради Банку та самооцінки ефективності 

роботи її членів, розгляд результатів оцінки/самооцінки, затвердження Звіту про оцінку 

роботи Наглядової ради Банку за 2020 рік;  

 проведення оцінки ефективності діяльності  Правління Банку, розгляд результатів 

оцінки, затвердження  звіту про оцінку ефективності діяльності  Правління Банку за 2020 рік;  

 затвердження Бюджетів підрозділів управління ризиками, внутрішнього аудиту та 

комплаєнс-контролю Банку;  встановлення лімітів повноважень Правління Банку; 

 затвердження Звіту про винагороду членів Правління АТ «БТА БАНК» за 2020 рік. 
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Кадрові питання:  
 продовження строку  повноважень заступника Голови Правління Банку;  

 погодження списку працівників, які складають кадровий резерв на посади Голови та 

членів Правління Банку та керівників структурних підрозділів, які підпорядковуються та 

підзвітні Наглядовій раді Банку;   

 затвердження змін до штатного розпису структурних підрозділів, підпорядкованих 

Наглядовій раді; 

  затвердження внутрішніх положень про структурні підрозділи Банку та структурні 

підрозділи відокремлених підрозділів Банку, затвердження посадових інструкцій  керівників 

структурних підрозділів Банку, підпорядкованих Наглядовій раді. 

 

Щодо розгляду звітності:   
 розгляд періодичної звітності Правління Банку про виконання Бюджету та Бізнес-

плану розвитку Банку; попередній розгляд Звіту керівництва (Звіту про управління) Банку за 

2020 рік;  

 розгляд та затвердження річної інформації про емітента АТ «БТА БАНК» за 2020 

рік;  

 розгляд та/або затвердження періодичних звітів підрозділу внутрішнього аудиту 

Банку, в т.ч. про роботу за звітний період та про проведені перевірки;  

 розгляд та/або затвердження періодичних звітів підрозділу комплаєнс-контролю, в 

т.ч. про роботу за звітний період та про проведені перевірки, річного звіту комплаєнс за 2020 

за результатами проведення оцінки рівня комплаєнс, звіту про заявлені/виявлені в Банку 

випадки конфлікту інтересів протягом 2020 року;  

 розгляд періодичних звітів про стан системи управління ризиками в Банку, а також 

про рівень впливу ризиків  на Банк та їх динаміку;   

 розгляд періодичних звітів щодо управління проблемними активами про виконання 

Оперативного плану реалізації Стратегії управління проблемними активами та про 

проведену роботу по проблемним активам в Банку;   

 розгляд періодичних звітів щодо системи внутрішнього контролю; 

 розгляд періодичних звітів про роботу Корпоративного секретаря Служби 

корпоративного секретаря Банку. 

  

Наглядовою радою Банку в межах визначеної компетенції, приймались й інші рішення, 

необхідні для забезпечення діяльності Банку, а саме щодо:  

 надання згоди на вчинення значних правочинів, зокрема з розміщення тимчасово 

вільних коштів в депозитні сертифікати Національного банку України та щодо залучення АТ 

«БТА БАНК» коштів від Національного банку України;     

 внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг;   

 затвердження внутрішніх документів з метою актуалізації нормативно-правової бази 

Банку та приведення її у відповідність до положень нормативно-правових актів 

Національного банку України;   

 затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних 

підрозділів Банку та структурних підрозділів відділень Банку.  

 

Наглядовою радою Банку не розглядались питання та не приймались рішення про: 

продаж акцій, раніше викуплених Банком; розміщення Банком інших власних цінних паперів 

(крім акцій); участь Банку в групах; відсторонення Голови чи члена Правління від здійснення 

повноважень та призначення особи, яка буде тимчасово здійснювати повноваження Голови 

Правління; заснування інших юридичних осіб. 

 

4. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ 

Наглядова рада Банку зобов’язана вживати заходи для запобігання виникнення 

конфліктів інтересів в Банку та сприяти їх врегулюванню. Наглядова рада Банку зобов’язана 
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повідомляти Національний банк України про конфлікти інтересів, що виникають в Банку. 

Протягом 2021 року конфліктів інтересів в Банку не виникало. 

Як орган, який здійснює захист прав акціонерів, Наглядова рада Банку відзначає 

відсутність фактів порушень прав акціонерів та звернень акціонерів до органів управління 

Банку щодо таких порушень. 

 

5. ОЦІНКА РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «БТА БАНК» 

На підставі рішення Наглядової ради Банку була проведена оцінка ефективності 

діяльності Наглядової ради АТ «БТА БАНК» та колективної придатності членів Наглядової 

ради АТ «БТА БАНК».методом анкетування, аналізу документів та інформації, тощо. Під час 

проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АТ «БТА БАНК» та колективної 

придатності членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК» до відома були прийняті результати 

проведеної Банком перевірки відповідності керівників Банку та керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту встановленим законодавством України вимогам, відповідно до яких 

Голова та члени Наглядової ради Банку відповідають встановленим чинним законодавством 

України кваліфікаційним вимогам, встановленим чинним законодавством України, а 

незалежні члени -  вимогам щодо незалежності, встановленим чинним законодавством 

України.  

За підсумками розгляду результатів проведеної оцінки Наглядовою радою Банку було 

затверджено Звіт про оцінку діяльності Наглядової ради АТ «БТА БАНК» за 2021 рік, а 

також наступні результати оцінки діяльності Наглядової ради АТ «БТА БАНК», оцінки 

ефективності діяльності членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК», а також оцінки колективної 

придатності членів Наглядової ради АТ «БТА БАНК»: 

– склад і структура Ради відповідає вимогам чинного законодавства України, 

діяльність Ради як колегіального органу здійснюється відмінно, на високому рівні, що 

дозволяє забезпечити ефективну діяльність Ради; 

– поставлені цілі та функції виконуються Радою відмінно, на високому рівні; 

– незалежні члени Ради відповідають вимогам чинного законодавства України щодо 

незалежності та здійснювана ними діяльність забезпечує прийняття Радою рішень, 

спрямованих на захист інтересів Банку, його вкладників та кредиторів; 

– діяльність Голови Ради здійснюється відмінно, на високому рівні, що дозволяє 

забезпечити ефективну діяльність Ради; 

– рівень компетентності кожного з членів Ради є достатнім та забезпечує ефективне 

виконання ними своїх функцій та завдань, а також поставлених перед Радою цілей; 

–  рівень підготовки до засідання та регулярність участі у засіданнях Ради є 

достатнім для прийняття результативних рішень; 

– здійснення окремими членами Ради іншої (крім функцій члена Ради Банку) 

діяльності забезпечує наявність у них достатньої кількості часу, а також отримання 

додаткових професійних знань та досвіду, необхідних для ефективного виконання функцій 

членів Ради; 

– колективна придатність членів Наглядової ради відповідає матриці профілю 

Наглядової ради АТ «БТА БАНК»; рівень колективної придатності членів Наглядової ради 

дозволяє забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю Банку з урахуванням 

його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Банком операцій, 

організаційної структури та профілю ризику Банку. 

За підсумками розгляду результатів оцінки було визнано діяльність кожного з членів 

Наглядової ради АТ «БТА БАНК» та діяльність Ради загалом у 2021 р. ефективною, рівень 

колективної придатності членів Наглядової ради таким, що дозволяє забезпечити ефективне 

управління та контроль за діяльністю Банку з урахуванням його розміру, складності, обсягів, 

видів, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційної структури та профілю ризику 

Банку. 
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6. ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ТА 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЩО ЗУМОВИЛА ЗМІНИ У ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

 Протягом 2021 року Банк продовжував здійснювати основні види діяльності, визначені 

Статутом АТ «БТА БАНК», з урахуванням основних напрямків діяльності, визначених на 

2021 – 2022, а саме: 

 залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 

юридичних та фізичних осіб;  

 відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі в 

банківських металах та рахунків умовного зберігання (ескроу);  

 зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального 

банківського сейфа; 

 реалізація непрофільних активів (в частині стягнутого майна); 

 розміщення вільних грошових коштів в безризикові активи, в т.ч., але не 

обмежуючись, депозитні сертифікати Національного банку України, облігації внутрішньої 

державної позики (ОВДП) або в активи з низьким рівнем ризику (міжбанківські операції).  

 Протягом звітного року Наглядова рада в межах повноважень, визначених 

законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду здійснювала свою діяльність 

з метою забезпечення досягнення Банком стратегічних цілей з урахуванням визначених 

основних напрямів діяльності Банку на 2021-2022 роки. Так, протягом 2021 року Наглядовою 

радою було прийнято ряд рішень, реалізація яких у т.ч. зумовила отримання Банком доходу 

за операціями з цінними паперами. Процентні доходи за операціями з ЦП склали 37,9 млн 

грн. Крім того, Наглядовою радою було прийнято ряд рішень щодо приведення діяльності 

Банку у відповідність до вимог чинного законодавства в сфері здійснення ефективного 

управління ризиками, корпоративного управління, а також рішення в рамках здійснення 

контролю за усуненням виявлених недоліків в діяльності Банку за результатами перевірок 

контролюючих органів.  

В подальшому Наглядова рада продовжуватиме роботу з метою поліпшення 

фінансового стану Банку, контролю за організацією належного виконання зобов’язань Банку, 

а також вдосконалення системи корпоративного управління та підвищення інвестиційної 

привабливості Банку. 

 

 

 


