Положення про Правління АТ КБ «ТК КРЕДИТ»

1. Загальні положення
1.1.

Це Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕДИТ» (далі – Положення) розроблено
відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ТК КРЕДИТ» (далі –
Банк).

1.2.

Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок
формування та організацію роботи Правління Банку (далі – Правління).

2. Правовий статус та склад Правління
2.1.

Правління є колегіальним виконавчим органом управління Банку, який здійснює
управління поточною діяльністю Банку.

2.2.

Кількісний склад Правління не може бути більше 5 (п’яти) осіб, або іншої
кількості, яка може бути визначена Спостережною радою Банку (далі –
Спостережна рада). Правління складається з Голови та членів Правління
Заступники Голови Правління входять до складу Правління за посадою.

2.3.

Голова Правління очолює Правління та відповідає за його діяльність.

2.4.

Членом Правління Банку може бути будь-яка фізична особа, яка має повну
цивільну дієздатність і не є членом Спостережної ради.

2.5.

У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку, підзвітне Загальним
зборам акціонерів та Спостережній раді, організує виконання їх рішень.

2.6.

Повноваження Голови та /або члена (членів) Правління можуть бути припинені
в будь-який момент за рішенням Спостережної ради або у випадках, передбачених
відповідним трудовим або цивільно-правовим договором (контрактом в межах,
визначених чинним законодавством України), чи з інших підстав, встановлених
трудовим законодавством України.

2.7.

Національний банк України має право вимагати заміни Голови та/ або будь-кого
з членів Правління, якщо його професійна придатність та ділова репутація не
відповідають вимогам чинного законодавства України.

3. Права, обов’язки та відповідальність членів Правління
3.1.

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством
України, Статутом, цим Положенням, а також трудовим договором (контрактом в
межах, визначених чинним законодавством України).

3.2.

Члени Правління мають право:
1) Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію та документи про
Банк, необхідну для виконання своїх функцій.
2) У межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління
вирішувати питання поточної діяльності Банку.
3) Діяти від імені Банку на підставі довіреності, виданої Головою Правління.
4) У межах своїх повноважень підписувати та візувати документи, що
стосуються діяльності Банку.
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5) Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань
порядку денного на засіданнях Правління.
6) Приймати участь у переговорах, зустрічах, семінарах, що стосуються
діяльності Банку.
7) Ініціювати скликання засідань Правління.
8) Надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління.
9) Замовляти та одержувати інформаційні матеріали, проходити навчання на
спеціалізованих курсах, брати участь у заходах підвищення кваліфікації.
10) Отримувати справедливу винагороду за виконання обов’язків
члена
Правління, розмір якої встановлюється Спостережною радою.
11) Використовувати для виконання своїх обов’язків усі технічні засоби, на
використання яких вони мають дозвіл.
3.3.

Члени Правління зобов’язані:
1)
2)
3)
4)

Діяти в інтересах Банку, його вкладників,та учасників.
Ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків.
Приймати рішення в межах наданих повноважень.
Дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту Банку, цього
Положенням, внутрішніх та розпорядчих документів Банку.
5) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та
Спостережною радою.
6) Особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу)
Спостережної ради – у засіданнях Спостережної ради, у чергових та
позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти Голову
Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням
причини.
7) Дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту
інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно
розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та
про правочини, щодо яких є заінтересованість. 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 акціонерів.
8) Дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики. Не
розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну та
банківську таємницю, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій
члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
9) Контролювати підготовку та своєчасне надання матеріалів до засідання
Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена
Правління.
10) Завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з
підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову
інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.
11) Очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність
відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу
обов’язків між членами Правління.
12) Своєчасно надавати Спостережній раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам
Банку повну та точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Банку.
13) Не займати посади в інших юридичних особах (крім дочірніх підприємств
Банку, банківських спілок та асоціацій).
14) Забезпечити збереження та передачу майна та документів Банку при
звільненні з посади.
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3.4.

Члени Правління несуть відповідальність за:
1) Збитки, які завдані Банку їхніми діями або бездіяльністю відповідно до
чинного законодавства України.
2) Збитки, які завдані Банку внаслідок прийняття рішення Правлінням (члени
Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у
голосуванні, яке призвело до збитків Банку, не несуть відповідальності за
збитки, завдані Банку внаслідок прийняття такого рішення).
3) Порушення покладених на них обов’язків, у розмірі збитків, завданих Банку,
якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним
законодавством України.
4) Порушення порядку розкриття та використання банківської таємниці, що
сталася з їхньої вини.

4. Порядок роботи Правління
4.1.

Формою роботи Правління є засідання Правління. Правління може приймати
рішення, якщо в його засіданні бере участь не менше 2/3 (двох третин) членів
Правління, у тому числі Голова Правління. Рішення Правління приймаються
простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Правління є
вирішальним.

4.2.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, при проведенні
спільного засідання Спостережної ради та Правління Банку засідання вважається
правомочним, якщо на ньому присутні щонайменше половини членів обох органів.
Рішення на такому засіданні вважаються чинними лише у разі, коли вони прийняті
більшістю в 2/3 (дві третини) голосів з присутніх на засіданні. Протокол спільного
засідання підписує Голова Спостережної ради (у разі його відсутності - Заступник
Голова Спостережної ради або інша особа, обрана більшістю членів Спостережної
ради), Голова Правління Банку та Секретар спільного засідання. Секретар спільного
засідання обирається з числа присутніх на засіданні.На засіданні Правління
ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою та
Секретарем Правління та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління,
та інших запрошених, якщо такі особи були присутні на засіданні, а також членів
Спостережної ради та/або уповноваженого члена трудового колективу за їх
запитом.

4.3.

З метою забезпечення більшої ефективності роботи Правління в Банку
утворюються такі постійнодіючі комітети (колегіальні органи) Банку:

• Кредитний комітет.
• Комітет з питань управління активами та пасивами.
Правлінням можуть створюватися інші постійнодіючі комітети.
4.4. Діяльність комітетів (колегіальних органів) Правління регламентується
відповідними внутрішніми документами, які затверджуються Правлінням.

5. Компетенція Правління
5.1.

До компетенції Правління належать такі функції:
1) забезпечення підготовки для затвердження Спостережною радою проектів
бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;
3) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;
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4) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої
Спостережною радою Банку, забезпечення впровадження процедур
виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
5) формування визначеної Спостережною радою організаційної структури
Банку;
6) затвердження штатного розпису Банку, окрім посад, встановлення винагороди
для яких відноситься до компетенції Спостережної ради;
7) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і
відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;
8) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що
застосовуються для зберігання активів клієнтів;
9) інформування Спостережної ради про показники діяльності Банку, виявлені
порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке
погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про
рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;
10) складання та надання на погодження Спостережній раді квартальних та
річних звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних
зборів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством;
11) організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та
складання звітності;
12) попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів
акціонерів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Спостережною
радою та/або Загальними зборами акціонерів;
13) організаційне забезпечення (за рішенням Спостережної ради) скликання та
проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;
14) прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Банку,
визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників
керівників;
15) затвердження внутрішніх документів Банку, в тому числі тих, що визначають
порядок та умови проведення банківських операцій, а також регулюють
поточну діяльність Банку, за винятком тих, що віднесені до компетенції
Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради;
16) визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників
Банку;
17) керівництво роботою структурних підрозділів Банку, забезпечення виконання
покладених на них завдань;
18) прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку
стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення;
19) прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської
заборгованості, заборгованості за цінними паперами, заборгованості за
кредитними операціями Банку та за нарахованими Банком доходами
(процентами), що визнана Банком безнадійною відповідно до законодавства
України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від
дебіторської заборгованості;
20) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Спостережної
ради;
21) прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов’язаними особами у
випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
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22) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю
Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів
акціонерів і Спостережної ради.
5.2. Питання, що належать до компетенції Правління у відповідності до вимог
чинного законодавства, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голови
Правління.
5.3.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту
або прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або
Спостережною радою.

5.4.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав
до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

5.5.

Голова та члени Правління несуть персональну відповідальність за дотримання
всіх встановлених у Банку правил та процедур, пов’язаних із режимом безпеки та
збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення
засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження банківської та
комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання
Правління Банку.

6. Голова Правління
6.1.

Роботою Правління керує Голова Правління, що призначається Спостережною
радою. Голова Правління скликає засідання Правління, забезпечує ведення
протоколів засідання Правління.

6.2.

Голова Правління Банку вступає на посаду після надання письмової згоди на це
Національним банком України.

6.3.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку, у тому числі
представляти інтереси Банку, вчиняти правочини від імені Банку, видавати накази
та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку.
Голова Правління виконує рішення Правління з дотриманням обмежень,
встановлених Статутом. Голова Правління представляє Правління перед іншими
органами управління Банку. Голова Правління може делегувати здійснення своїх
повноважень іншим особам. Голова Правління Банку несе персональну
відповідальність за діяльність Банку. Голова Правління Банку має право брати
участь у засіданнях Спостережної ради з правом дорадчого голосу. Голова
Правління не може очолювати структурні підрозділи Банку.

6.4.

У разі припинення повноважень або тимчасової відсутності (відпустка, хвороба,
тощо) Голови Правління Банку його обов’язки, згідно рішення Спостережної ради
виконує один із членів Правління. Особа, на яку покладаються обов’язки Голови
Правління Банку має всі повноваження Голови Правління Банку, передбачені цим
Статутом, цим Положенням та чинним законодавством України.

6.5.

Голова Правління Банку здійснює наступні функції:
1) представляє Банк у відносинах із державними, судовими та іншими органами
України та інших держав, із підприємствами, установами, організаціями будьяких форм власності і фізичними особами в Україні та за її межами;
2) видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку;
3) відповідно до чинного законодавства України про працю приймає на роботу
та звільняє з роботи працівників Банку, заохочує їх за успіхи в роботі,
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