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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення про Службу Корпоративного секретаря Акціонерного товариства 

«Український банк реконструкції та розвитку» (надалі - Положення) є внутрішнім 
документом  Акціонерного  товариства  «Український банк реконструкції та розвитку» 
(надалі - Банк), яке визначає статус, функції Корпоративного секретаря, вимоги до 
його кандидатури, порядок призначення і припинення його повноважень,  
підпорядкованість і порядок взаємодії з органами управління, контролю,                                       
з акціонерами та іншими особами, інші питання діяльності Корпоративного 
секретаря, а також  мету створення та діяльності, підпорядкованість, завдання, 
функції і відповідальність працівників Служби Корпоративного секретаря Банку 
(надалі – Служба).  

1.2. Це Положення розроблене відповідно  до Закону  України  «Про  акціонерні  
товариства» (надалі – Закон), «Методичних рекомендацій щодо організації 
корпоративного управління в банках України», затверджених рішенням Правління 
Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш (із змінами та доповненнями), 
інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку 
України та  Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку, та Статуту 
Банку.  

1.3. У своїй діяльності Служба керується Статутом Банку, цим Положенням, іншими 
законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку 
України, внутрішніми нормативними документами Банку. 

1.4. Затвердження цього Положення, внесення змін та доповнень або визнання його 
таким, що втратило чинність, відноситься до виключної компетенції Наглядової ради 
Банку (надалі- Наглядова рада). 

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ 

 
2.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Банку, правовий статус якого 

визначається Статутом і внутрішніми нормативними документами  Банку, зокрема 
цим Положенням. 

2.2. Обрання Корпоративного секретаря Банку (надалі – Корпоративний секретар) та 
припинення його повноважень відноситься до виключної компетенції Наглядової 
ради.  

2.3. Корпоративний секретар може обиратися на визначений термін, якщо це 
передбачено рішенням Наглядової ради. 

2.4. Корпоративний секретар у визначеному Наглядовою радою порядку обирається 
Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради. 

2.5. Одна й та сама особа може обиратися Корпоративним секретарем необмежену 
кількість разів.  

2.6. Корпоративний секретар повинен бути незалежним, не може входити до складу 
підрозділів контролю або бути особою, асоційованою з працівниками підрозділів 
контролю, не може бути членом будь-яких органів управління Банку або особою, 
асоційованою із членами будь-яких органів управління Банку, не може бути 
пов'язаним із Банком, крім як через виконання функцій корпоративного секретаря.  

2.8. Корпоративний секретар не рідше одного разу на квартал звітує перед Наглядовою 
радою про свою роботу.  
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2.9. За рішенням Наглядової ради, для забезпечення виконання встановлених 
виробничих функцій в Банку, а також для сприяння здійснення кращих комунікацій, 
Корпоративний секретар може мати власну Службу, роботу якої очолює.  

2.10. Метою діяльності Корпоративного секретаря та його Служби є забезпечення 
ефективної організаційної та інформаційної підтримки органів управління Банку, його 
учасників та інших зацікавлених осіб, включаючи забезпечення наявності необхідної 
інформації англійською та китайською мовами (у тому числі через переклад 
матеріалів).  

3. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СЛУЖБИ 
 
3.1. Служба безпосередньо підпорядковується Наглядовій раді Банку.  
3.2. Контроль за діяльністю Служби здійснює Наглядова рада Банку. 
3.3. Cлужбу очолює Корпоративний секретар, який здійснює загальне керівництво, 

організовує і контролює діяльність працівників Служби. 
3.4. Чисельність працівників Служби визначається у штатному розписі, який 

затверджується Головою Правління Банку на підставі рішення Наглядової ради. 
Кількість працівників Служби має відповідати потребам Банку та забезпечувати 
виконання Службою своїх функцій. 

3.5. Працівники Служби призначаються на посади та звільняються з посади рішенням 
Наглядової ради за поданням Корпоративного секретаря.  

3.6. Корпоративний секретар несе відповідальність за діяльність Служби. Працівники 
Служби підзвітні Корпоративному секретарю. Діяльність Корпоративного секретаря 
та працівників Служби регламентується належним чином затвердженими 
посадовими інструкціями. 

3.7. Служба у своїй діяльності співпрацює з іншими, крім Наглядової ради, колегіальними 
органами управління та підрозділами контролю Банку, але не є функціонально 
підпорядкованою та підзвітною цим органам та підрозділам. 

3.8. Діяльність Корпоративного секретаря та його Служби фінансується за рахунок Банку. 
 

4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВИМОГИ ДО 
КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
4.1. Корпоративним секретарем може бути особа, яка має достатню для виконання 

обов’язків кваліфікацію, бездоганну репутацію та користується довірою                 
акціонерів Банку. 

4.1. Корпоративним секретарем може бути особа, яка має достатню для виконання 
обов’язків кваліфікацію, бездоганну репутацію та користується довірою                 
акціонерів Банку. 

4.2. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Корпоративного секретаря подаються до   
Наглядової ради не пізніше, ніж за три дні до дня засідання Наглядової ради, до 
порядку денного якого включено питання про обрання Корпоративного секретаря. 

4.3. Пропозиція щодо кандидатури на посаду Корпоративного секретаря, як правило, 
подається у письмовому вигляді та повинна містити такі відомості про кандидата: 

- прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, паспортні данні 
та місце реєстрації та фактичного проживання кандидата; 

- освіта та професійна підготовка, досвід та останнє місце роботи із зазначенням 
виконуваних ним функцій; 

- наявність у власності акцій Банку із зазначенням кількості, типу та класу акцій; 
- наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності,  
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непогашених судимостей;  
- перелік осіб, які є асоційованими з кандидатом; 
- наявність інших обставин, які можуть вплинути на виконання кандидатом 

обов'язків Корпоративного  секретаря. 
4.4. До пропозиції обов’язково додаються: згода кандидата на його обрання 

Корпоративним секретарем, копії його трудової книжки (за наявності) і документів 
про освіту  та власне резюме. 

4.5. Наглядова рада проводить попередню співбесіду з кандидатами щодо виконання 
ними функцій Корпоративного секретаря.  

4.6. Рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря 
приймається Наглядовою радою шляхом голосування відповідно до процедури, 
визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

4.7. Корпоративний секретар виконує посадові обов'язки з моменту підписання з ним 
письмового трудового  договору (надалі – трудовий договор), якщо інше не зазначено 
в рішенні  Наглядової ради Банку про обрання Корпоративного секретаря або в 
самому трудовому договорі, до моменту припинення його повноважень. 

4.8. Трудовий договір з Корпоративним секретарем повинен містити: повноваження;  
завдання,  функції; права та обов'язки; відповідальність,  строк повноважень, підстави 
для дострокового припинення повноважень, зміна та умови розірвання договору. 

4.9. Умови трудового договору з Корпоративним секретарем затверджуються 
Наглядовою радою. 

4.10. Від імені Банку трудовий договір з Корпоративним секретарем підписує Голова 
Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою. 

4.11. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути 
припинені достроково з підстав, передбачених чинним законодавством, Статутом 
Банку та трудовим договором. Рішення Наглядової ради про припинення 
повноважень Корпоративного секретаря є підставою для розірвання трудового 
договору. 

4.12. У рішенні Наглядової ради про припинення повноважень повинні бути викладені 
підстави припинення повноважень Корпоративного секретаря та за необхідності 
порядок передачі справ. 

4.13. Укладання з Корпоративним секретарем трудового договору на підставі рішення 
Наглядової ради про обрання або припинення повноважень Корпоративного 
секретаря є підставою для видачі Головою Правління Банку, або особою, яка виконує 
обов'язки Голови Правління Банку у разі його відсутності, наказу про призначення або 
звільнення Корпоративного секретаря. 

4.14. У разі обрання або припинення повноважень Корпоративного секретаря Банком 
здійснюється розкриття особливої інформації в порядку, передбаченому чинним 
законодавством. 

4.15. Корпоративний секретар виконує свої обов’язки та має повноваження з моменту 
прийняття Наглядовою радою Банка рішення про його обрання, якщо інше не 
зазначене в рішенні Наглядової ради.   

4.16. Строк повноважень Корпоративного секретаря може визначатися рішенням 
Наглядової ради або трудовим договором.  

4.17. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути 
припинені, у тому числі достроково.   

4.18. Повноваження Корпоративного секретаря можуть бути припинені достроково без 
рішення Наглядової ради у наступних випадках:  

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два 
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тижні; 
- у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретарем за 

станом здоров'я;  
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його 

засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків 
Корпоративного секретаря;  

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім. 

- у інших випадках передаченних законодавством.  
4.19. Корпоративний секретар може бути обраний секретарем Загальних зборів акціонерів 

Банку (надалі – Загальні збори), входити до складу реєстраційної комісії, лічильної 
комісії та тимчасової лічильної комісії, представляти інтереси акціонерів Банку.    

4.20. На період тимчасової відсутності Корпоративного секретаря (відрядження, відпустка, 
тимчасова непрацездатність тощо) питання, що відносяться до його компетенції,   
можуть бути надані інший особі за рішенням Наглядової ради.     

        
5. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
5.1. До компетенції Корпоративного секретаря належить: 

- системна співпраця з Головою Наглядової ради, його заступником та членами 
Наглядової ради,  організація взаємодії з акціонерами Банку;  

- забезпечення підготовки засідання Наглядової ради: своєчасне надсилання 
повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової 
ради, шляхом направлення повідомлення електронною поштою/ засобами 
телекомунікайного зв’язку за вказаною адресою членам Наглядової ради 
(повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та форму 
проведення засідання та його порядок денний); 

- організаційно-технічне забезпечення проведення засідань, вирішення усіх 
організаційних питань, пов’язаних з участю в засіданнях членів Наглядової 
ради, які мешкають в іншому місті (іншій країні), необхідністю використання 
телекомунікаційних засобів, здійснення  відео- та аудіозапису;  

- забезпечення своєчасного оформлення та перекладу на англійську або 
китайську мову протоколів засідань Наглядової ради Банку. 

- сприяння та забезпечення своєчасного надання членам Наглядової ради 
достатнього обсягу інформації (перекладеної, в разі необхідності, на зрозумілу 
мову для кожного з них) щодо поточного стану Банку у сфері корпоративного 
управління, наявних ризиків, стану та недоліків системи внутрішнього 
контролю у Банку, а також повної звітность (зокрема, з ризиків) та інших 
матеріалів про діяльність Банку;   

- сприяння обміну інформацією між органами управління та підрозділами 
контролю Банку, його акціонерами, іншими зацікавленими у діяльності Банку 
особами, сприяння ознайомленню членів Наглядовой Ради з вимогами 
контролюючих органів, нормативно-правових актів Національного банку 
України англійською або китайською мовами; 

- надання допомоги Наглядовій раді, комітетам Наглядової ради у виконанні 
ними своїх обов’язків через здійснення функцій Корпоративного секретаря, 
надання їм консультацій; 

- розроблення, унесення змін до календарних планів засідань Наглядової ради  
та спільних засідань Наглядової ради та Правління, з наданням таких 
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пропозицій Наглядовій раді на початку звітного року, але не пізніше дати 
останнього робочого дня першого місяця роботи ; 

- забезпечення контролю за виконанням рішень Наглядової ради та  
рекомендацій її комітетів, надання зазначеним органам управління інформації 
щодо виконання або невиконання прийнятих ними рішень, а також про 
виявлені порушення, допущені при їх виконанні; 

- фіксування у рішеннях (протоколах засідань) Наглядової ради пропозицій 
Наглядової ради щодо покращення діяльності Правління, інших колегіальних 
органів управління, підрозділів контролю Банку, здійснення операцій Банку,              
а також відстеження виконання цих пропозицій для вдосконалення роботи   
Правління, інших колегіальних органів управління, підрозділів контролю Банку 
у разі встановлення фактів неналежного виконання/невиконання ними 
поставлених Наглядовою Радою завдань;  

- забезпечення ведення, оформлення, підписання та зберігання протоколів 
(копій протоколів) засідань Наглядової ради; 

- оформлення витягів з протоколів засідань Наглядової ради та їх засвідчення 
власним підписом; 

- ведення реєстру протоколів засідань Наглядової ради і здійснення архівації 
матеріалів засідань; 

- виконання функцій секретаря Загальних зборів (у випадку прийняття ними 
відповідного рішення); 

- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження зразків бюлетенів 
для голосування на Загальних зборах (за необхідності); 

- організація технічного супроводу проведення Загальних зборів та засідань 
Наглядової ради; 

- здійснення контролю за повнотою та правильністю оформлення документів, 
пов’язаних з проведенням Загальних зборів, а також  документів, пов’язаних 
із проведенням засідань Наглядової ради; 

- доведення до відома акціонерів підсумків голосування на Загальних зборах             
у спосіб, визначений Статутом Банку; 

- представлення новообраних членів Наглядової ради Правлінню та 
підрозділам контролю Банку; 

- сприяння наявності в Банку документально закріпленого персонального 
розподілу обов’язків між членами Наглядової Ради; 

- ознайомлення новообраних членів Наглядової ради із встановленим 
порядком роботи органів управління та підрозділів контролю Банку, 
внутрішніми нормативними документами Банку, рішеннями Загальних зборів, 
Наглядової ради та її комітетів, протоколами засідань та іншими документами, 
що зберігаються Корпоративним секретарем; 

- забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для 
виконання їх повноважень та функцій, а саме: 

• поточного стану Банку у сфері корпоративного управління; 
• наявних ризиків, стану та недоліків системи внутрішнього контролю у 

Банку; 
• структури та розміру винагороди Голови Правління/членів Правління, 

керівників функцій контролю; 
• функцій Наглядової Ради як органу управління і контролю; 
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• структури та змісту управлінської звітності з ризиків та звітів, складених 
за результатами перевірок, проведених підрозділом внутрішнього 
аудиту; 

• графіком/строками впровадження регуляторних вимог щодо  
організації систем корпоративного управління, внутрішнього контролю 
та управління ризиками, передбаченими нормативно-правовими 
актами Національного банку України; 

- надання акціонеру завірених підписом уповноваженої особи Банку копій 
документів, визначених Законом протягом 10 (десяти) робочих днів з дня 
надходження письмової вимоги від акціонера; 

- координація навчання для новопризначених членів та підвищення  
кваліфікації  членів Наглядової ради відповідно до встановленого у Банку 
порядку;  

- сприяння наявності в Банку порядку визначення наступництва для Голови та 
членів Наглядової ради; 

- участі в проведенні перевірки (початкової та на постійній основі) відповідності 
членів Наглядової Ради вимогам чинного законодавства  відповідно 
встановленої Банком процедури, зокрема, кваліфікаційним вимогам щодо 
ділової репутації та професійної придатності, а незалежних директорів 
Наглядової Ради – також вимогам щодо їх незалежності; 

- організація/координація проведення періодичної оцінки та самооцінки 
діяльності членів Наглядової ради відповідно до встановленої у Банку 
процедури проведення;   

- участь, за напрямком діяльності, у здійсненні моніторингу за дотриманням 
органами управління та підрозділами контролю Банку внутрішніх 
корпоративних процедур, передбачених чинним законодавством, Статутом 
Банку, рішеннями органів управління Банку, інформування Наглядової ради 
Банку про виявлені недоліки та порушення.  

- участь в вивченні кращих практик банківського  корпоративного управління та  
подання Наглядовій раді пропозицій щодо їх впровадження або покращення  
існуючих практик  корпоративного управління в Банку; 

- участь, в межах компетенції,  у розробці проектів Статуту, внутрішніх положень 
та інших внутрішніх нормативних документів Банку, а також змін та доповнень 
до них; 

- участь у підготовці проектів контрактів та договорів з посадовими особами 
органів управління та підрозділів контролю Банку; 

- участь у підготовці інформації та матеріалів відповідно до запиту 
Національного банку України та інших контролюючих органів в межах власних  
повноважень;  

- звітування про результати своєї роботи Наглядовій раді Банку відповідно до 
встановлених строків та порядку; 

- участь у підготовці публічної інформації в межах  власних повноважень; 
- вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення 

корпоративних конфліктів;  
- участь у розв’язанні інших питань, пов’язаних з корпоративним управлінням            

в Банку; 
- формування та здійснення безпосереднього оперативного керівництва та 

контролю діяльності працівників Служби; 
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- ведення внутрішньої документації та контроль за веденням встановленої 
документації підлеглими працівниками; 

- забезпечення надання документів та матеріалів, що відносяться до 
компетенції Корпоративного секретаря та підлягають подальшому зберіганню, 
відповідно номенклатури Служби, до архівного підрозділу Банку. 

5.2. Корпоративний секретар має право: 
- бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, 

Правління та інших колегіальних органів управління Банку; 
- отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Банку та 

стосується компетенції Корпоративного секретаря; 
- отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Банку 

при виконанні обов’язків Корпоративного секретаря; 
- отримувати від органів Банку, структурних підрозділів Банку та його 

компетентних посадових осіб необхідну інформацію, відповідні матеріали та 
документи для здійснення Корпоративним секретарем його повноважень; 

- звертатися з заявами та клопотаннями до Наглядової ради та Правління Банку; 
- користуватися послугами консультантів та експертів; 
- брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на 

спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної 
кваліфікації;  

- придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, 
отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з 
інших джерел; 

- вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі; 
- в межах затвердженого кошторису витрат бути забезпеченим належним 

транспортом, літературою, періодичними виданнями; отримувати 
компенсацію витрат на відрядження, представницьких витрат тощо. 

5.3. Корпоративний секретар у власній професійній діяльності зобов’язаний 
дотримуватися нижчевикладених основних етичних принципів. 

 Професіоналізм: 
- виконання власних посадових обов’язків компетентно, з високою якістю, ініціативно 

та сумлінно; 
- регулярне підвищення власної кваліфікації, особистої ефективності та професійної 

компетентності; 
- прагнення утримуватися від виконання функцій, що виходять за межі професійної 

компетенції; 
- суворе дотримання у власній діяльності законодавства, Статуту та внутрішніх 

документів Банку, а також забезпечення безумовної вимоги їх дотримання 
співробітниками Служби; 

- негайне повідомлення Голови Наглядової ради у разі виникнення обставин, що 
перешкоджають виконанню посадових обов’язків (відпустка, тимчасова 
непрацездатність тощо); 

- розкриття інформації та отримання згоди підрозділу контролю за дотриманням 
норм (комплаєнс) Банку та Наглядової ради на здійснення аналогічних функцій в 
інших юридичних особах, а також на здійснення підприємницької діяльності. 

 Конфіденційність: 
- розповсюдження лише тієї інформації, що призначена для розкриття в інтересах 

Банку; 
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- нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці, усіляке 
сприяння їх збереженню; 

- повага до прав акціонерів та працівників Банку на конфіденційність їх персональних 
даних, окрім випадків, коли інтереси Банку або законні інтереси учасників 
корпоративних відносин можуть бути піддані невиправданому ризику у результаті 
нерозголошення інформації. 

 Конфлікт інтересів: 
- виключення використання власної репутації, авторитету, а також професійних прав 

та службових можливостей для досягнення особистої вигоди додатково до 
узгодженої винагороди у Банку; 

- своєчасне інформування про виникнення конфлікту інтересів та утримання від дій, 
що породжують такий конфлікт; 

- виключення здійснення у власних інтересах або в інтересах третіх осіб операцій з 
цінними паперами Банку, а також надання іншим особам рекомендацій про 
здійснення ділових операцій щодо яких Корпоративний секретар володіє 
інсайдерською інформацією; 

- утримання від прийняття послуг або цінних подарунків, пов’язаних з виконанням 
функцій Корпоративного секретаря; 

- розкриття інформації про виникнення конфлікту інтересів у зв’язку з роботою або 
підприємницькою діяльністю власних близьких родичів у компаніях-конкурентах чи 
контрагентах Банку. 

 Незалежність: 
- самостійність, підпорядкування тільки рішенням загальних зборів акціонерів та/або 

Наглядової ради (якщо інше не передбачене Статутом та внутрішніми документами 
Банку), що не суперечать чинному законодавству; 

- виключення здійснення дій під тиском третіх осіб або будь-якої залежності від них, 
негайне інформування Наглядової ради про неможливість незалежного виконання 
власних обов’язків; 

- прагнення не суміщати функції Корпоративного секретаря з виконанням інших 
обов’язків у Банку або іншій компанії. 

 Співпраця: 
- взаємодія з усіма учасниками корпоративних відносин Банку на основі поваги та 

врахування взаємних інтересів, сумлінності та реальності зобов'язань, що 
приймаються, а також соціального партнерства; 

- доброзичливе відношення до всіх учасників корпоративних відносин навколо Банку, 
утримання від необґрунтованих критики, публічного обговорення їх діяльності, а 
також інших подібного роду дій, які можуть завдати збитків або підірвати ділову 
репутацію цих осіб. 

 Об’єктивність: 
- прийняття рішень на підставі достовірної інформації, отриманої у встановленому 

чинним законодавством порядку; 
- розробка висновків та рекомендацій на підставі об’єктивного та всебічного вивчення 

й аналізу найповнішого обсягу інформації по суті питання; 
- розмежування об’єктивно існуючих фактів та власних вражень, припущень або 

висновків при ухваленні рішень; 
- врахування ризиків, можливих короткострокових та довгострокових наслідків цих 

рішень для Банку, усіх акціонерів та інших учасників корпоративних відносин; 
- прийняття рішень з питань власної професійної діяльності з врахуванням найкращих 

стандартів корпоративного управління. 
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 Відносини з Банком: 
- лояльність по відношенню до Банку; 
- захист інтересів усіх акціонерів Банку; 
- врахування інтересів інших учасників корпоративних відносин навколо Банку; 
- забезпечення результативності власної діяльності в Банку; 
- сприяння забезпеченню належного рівня прозорості Банку; 
- взаємодія з усіма членами органів управління, а також з працівниками Банку 

рівноправно, не зважаючи на їх посади, соціальний статус ті інші фактори; 
- дотримання правил корпоративної культури, регламентів та процедур, встановлених 

у внутрішніх нормативних документах Банку, що не суперечать чинному 
законодавству. 

 Відносини із зацікавленими особами (стейкхолдерами): 
- забезпечення учасників корпоративних відносин Банку професійними послугами 

вищої якості, у відповідності до їх прав, та у відповідності до їх етичних очікувань; 
- виключення дискримінації зацікавлених осіб Банку у залежності від їх громадянства, 

статі, віку, расової приналежності та релігійних переконань; 
- повага та розуміння особливостей культури та ділових стандартів як національних, 

так і іноземних учасників корпоративних відносин; 
- сприяння конкурентній поведінці, яка, зокрема, демонструє взаємну повагу між 

конкурентами. 
Відповідальність за: 

- недотримання чинного законодавства; 
- недотримання Статуту і внутрішніх документів Банку ; 
- недотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції; 
- розголошення інсайдерської та конфіденційної інформації; 
- зловживання службовим положенням; 
- використання майна, положення та зв’язків Банку у власних інтересах та інтересах 

близьких осіб. 
 Особисті якості (принципи особистості): 

- чесність; 
- порядність; 
- надійність. 

6. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ 
 

6.1. Робота працівників Служби організовується на основі персональної відповідальності 
працівників Служби за стан справ у ввіреному напрямку роботи, виконання ними 
визначених для них функцій та завдань, які регламентуються посадовими 
інструкціями кожного з них. 

6.2. Працівники Служби мають право в межах своєї компетенції: 
- запитувати та отримувати від Корпоративного секретаря інформаційні  матеріали,  

необхідні  для  виконання своїх посадових обов 'язків; 
- брати участь у розробці проектів внутрішніх нормативних документів з питань, 

пов’язаних з виконанням покладених на Службу функцій; 
- одержувати в установленому порядку від посадових осіб Банку, структурних 

підрозділів та всіх інших працівників Банку інформацію та документи з питань, що 
належать до компетенції Служби, які необхідні для виконання працівниками Служби 
своїх функціональних обов’язків; 

- брати участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах з метою 
підвищення своєї кваліфікації; 
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- вносити на розгляд Корпоративного секретаря пропозиції по вдосконаленню 
роботи, пов'язаної з виконанням завдань та обов'язків, що передбачені їх 
посадовими інструкціями. 

6.3. Працівники Служби зобов’язані в межах своєї компетенції: 
- своєчасно та якісно виконувати завдання та функції, визначені цим Положенням та 

їх посадовими інструкціями; 
- діяти в інтересах Банку, чесно, добросовісно і розважливо; 
- дотримуватися вимог чинного законодавства, Статуту Банку та інших внутрішніх 

нормативних документів Банку; 
- не розголошувати інсайдерську та конфіденційну інформацію Банку, яка стала їм 

відома під час роботи в Службі; 
- дотримуватися вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержанних злочинним шляхом, фінансуванню  
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ 
 

7.1. Персональна відповідальність поєднується з колегіальним обговоренням питань, що 
входять до компетенції Служби. 

7.2. Працівники Служби несуть колективну та особисту відповідальність за: 

- своєчасне і належне виконання покладених на них функцій; 
- дотримання трудової дисципліни та вимог щодо інформаційної безпеки; 
- забезпечення дотримання в Банку вимог чинного законодавства,                              

нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів; 
- достовірність відомостей та інформації з питань, що належать до компетенції Служби 

та надаються нею для внутрішнього чи зовнішнього користування; 
- дотримання вимог чинного законодавства, яке регламентує відносини у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення у межах своїх функціональних повноважень; 

- за розголошення інсайдерської та конфіденційної інформації, порушення у сфері 
захисту персональних даних.  

 

8. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ 
 

8.1. Працівники Служби повинні мати вищу освіту, досвід, навички та вміння, 
комунікаційні та особисті якості, що дозволяють виконувати функції, визначені                         
в особистих посадових інструкціях.  

8.2. Кваліфікація працівників Служби підвищується та розвивається шляхом постійного 
вдосконалення професійних знань та навичок в оперативній діяльності, шляхом 
навчання, наставництва, передачі знань та участі в плануванні діяльності Служби. 
 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ТА ЇЇ ВЗАЄМОДІЯ З СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 
БАНКУ 

 
9.1. Корпоративний секретар самостійно організовує свою роботу та роботу 

співробітників Служби відповідно до планів та поточних завдань. 
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9.2. Банк забезпечує Корпоративному секретарю та його Службі належні умови для  
діяльності, зокрема, надає в його розпорядження службове приміщення, обладнане 
необхідними засобами зв’язку та комп’ютерною та оргтехнікою. 

9.3. Для забезпечення діяльності Служби Банком створюються, з урахуванням 
виробничих потреб, відповідні внутрішні нормативні документи, регламенти та 
процедури, які розробляються з урахуванням вимог чинного законодавства та                                  
нормативно-правових актів Національного банку України.  

9.4. Служба зберігає та здає в архів документацію Служби відповідно до затвердженої 
номенклатури Служби та внутрішніх документів Банку. 

9.5. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря необхідно здійснити усі 
підготовчі дії, необхідні для передачі справ. Передача справ Корпоративного 
секретаря полягає у належному оформленні та наданні всієї документації, 
поверненні майна Банка, що використовувалось Корпоративним секретарем, 
передачі ключів від сейфів, які знаходяться у Корпоративного секретаря, про що 
оформляється акт приймання-передачі. 

9.6. Банк визначає механізми та відповідальних осіб за належне забезпечення обміну 
інформацією та документами між окремими структурними підрозділами Банку, в 
тому числі Службою Корпоративного секретаря, для ефективної взаємодії (співпраці) 
на всіх організаційних рівнях.  

9.7. Служба взаємодіє та здійснює обмін інформацією з іншими структурними 
підрозділами Банку для отримання  матеріалів та здійснення заходів, необхідних для 
виконання функцій Служби. Взаємодія та обмін інформацією здійснюються з 
дотриманням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів 
Національного банку України щодо дотримання банківської таємниці, захисту 
персональних даних, вимог інформаційної безпеки, внутрішніх регламентів Банку, 
міжнародних професійних стандартів та Кодексу поведінки (етики) Банку. 
 
10. КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
10.1. Повноваження щодо контролю та регулювання діяльності Корпоративного 

секретаря Наглядова рада здійснює шляхом: 
- затвердження Положення про Службу; 
- обрання та призначення Корпоративного секретаря; 
- рішення на укладання від імені Банку з особою, обраною Корпоративним 

секретарем, трудового або цивільно-правового договору (при наявності 
відповідного рішення Наглядової ради); 

- надання згоди на здійснення Корпоративним секретарем підприємницької 
діяльності, його роботу Корпоративним секретарем або в органах інших суб’єктів 
підприємницької діяльності; 

- надання безпосередніх усних та письмових розпоряджень щодо виконання 
Корпоративним секретарем його обов’язків; 

- прийняття рішення про припинення повноважень та розірвання договору з 
Корпоративним секретарем у разі невиконання або неналежного виконання ним 
своїх обов’язків. 

10.2. Наглядова рада контролює та затверджує встановлені звіти Корпоративного 
секретаря. 

10.3. Звіт Корпоративного секретаря викладається в письмовій формі і розглядається 
Наглядовою радою Банку на її засіданнях. За наслідками розгляду звіту 
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Корпоративного секретаря Наглядова рада приймає відповідні рішення, які 
фіксуються в протоколах Наглядової ради Банку. 

10.4. Наглядова рада дає усне узгодження на прийняття до штату Служби запропонованих 
Корпоративним секретарем кандидатур працівників на відповідні посади. 

10.5. Служба внутрішнього аудиту на вимогу Наглядової ради може перевірити 
дотримання Корпоративним секретарем вимог чинного законодавства, Статуту, 
цього Положення та інших внутрішніх нормативних документів Банку, пов’язаних з 
його діяльністю.  
 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

11.1. Положення набуває чинності з моменту затвердження його Наглядовою радою. 
11.2. Норми, встановлені Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному 

законодавству та Статуту. 
11.3. Якщо окремі норми, встановлені Положенням, визнані недійсними у встановленому 

законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм 
Положення та Положення в цілому. 

11.4. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Наглядової ради. 
 






	1.
	1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
	2. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ
	3. ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СЛУЖБИ

