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1. Мета положення 

1.1. У своїй повсякденній діяльності акціонерне товариство «ПроКредит Банк» («Банк») прагне 

дотримуватися внутрішніх правил та принципів, встановлених для усіх банків міжнародної групи 

ПроКредит під керівництвом материнської компанії ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА, 

обов’язкових вимог регуляторних органів, а також передової міжнародної практики та стандартів.  

Політика винагород – є одним із особливих компонентів стратегії роботи Банку з персоналом, 

відповідно до якої грошова винагорода не являється основним способом мотивації працівників. 

Такий самий підхід стосується і винагороди членів Наглядової ради. Банк не застосовує змінну 

винагороду (бонуси, премії, тощо) за продуктивність. Цей підхід обґрунтовується тим, що змінна 

винагорода створює хибні стимули для прийняття рішень, які з однієї сторони можуть тимчасово 

покращити короткострокові результати Банку, але з іншої – спричинити небажані для нього ризики 

у довгостроковій перспективі. Банк не має спеціального підходу до винагороди членів Наглядової 

ради й застосовує до них аналогічні принципи, що і при здійсненні винагороди працівників Банку. 

Трудові договори (контракти) Банку з членами Наглядової ради не передбачають жодних 

елементів змінної винагороди. Варто зауважити, що члени Ради сповідують спільні цінності, що є 

єдиними для всіх банків міжнародної групи ПроКредит, керуються тими ж принципами роботи, 

прагнуть приймати участь у її розвитку та не орієнтуються на отримання виключно матеріальної 

винагороди. 

Винагорода в Банку встановлюється з дотриманням принципу гендерної нейтральності та рівної 

оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі за рівну роботу або роботу однакової цінності. 

1.2. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради (далі скорочено – Положення) розроблене 

з метою встановлення прозорої системи винагороди членів Наглядової ради (далі також – Ради) 

за їх діяльність на посадах голови та членів Наглядової ради та виконання посадових обов’язків. 

Положення впроваджене відповідно до вимог Законів України "Про банки і банківську 

діяльність", "Про акціонерні товариства", Положення про політику винагороди в банку, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153, статуту 

Банку, Положення про Наглядову раду АТ «ПроКредит Банк», що затверджується і 

переглядається загальними зборами акціонерів або рішенням єдиного акціонера Банку. 

1.3. Положення є внутрішнім документом Банку, що визначає основні засади запровадженої системи 

винагороди членів Наглядової ради, форму винагороди, критерії та порядок розрахунку 

винагороди, що належить до сплати, порядок складання, затвердження та оприлюднення звіту 

про винагороду. 

1.4. Положення є обов’язковим для застосування та поширюється на всіх членів Наглядової Ради АТ 

«ПроКредит Банк». 

2. Порядок і умови виплати винагороди членам Наглядової ради Банку  

2.1. Система винагороди в Банку спрямована на забезпечення ефективного корпоративного 

управління, управління ризиками, урахування стратегічних цілей та сприяння дотриманню 

корпоративних цінностей. Винагорода членів Ради повинна бути розумно обґрунтованою , не 

залежати від результатів діяльності Банку і не стимулювати до прийняття ризиків, які не є 

прийнятними за звичайних умов. 

2.2. За виконання своїх посадових обов’язків члени Наглядової ради мають право отримувати 

винагороду, що є матеріальною виплатою в грошовій формі і виплачується в порядку, 

передбаченому умовами укладеного між членом Ради та Банком цивільно-правового договору на 

здійснення повноважень члена Ради.  

2.3. Системою винагороди членів Наглядової ради Банку передбачається виплата лише фіксованої 

винагороди та суми відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням посадових 

обов'язків.  
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2.4. Виплата винагороди здійснюється на постійній основі протягом усього періоду виконання членом 

Ради своїх функцій. 

2.5. Встановлення і виплата змінної складової, матеріальних виплат в грошовій формі та/або заходів 

негрошового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення, винагороди в разі 

дострокового виходу на пенсію, виплат зі звільнення тощо системою винагород для членів Ради 

в Банку не передбачені. 

Загальні збори мають право прийняти рішення щодо виплати додаткової винагороди члену 

Наглядової ради за виконання роботи поза межами звичайних функцій, встановлення змінної 

винагороди в Банку та затвердити порядок її виплати (частково, із відстроченням, скороченням 

чи скасуванням виплати з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку тощо), а 

також в подальшому прийняти рішення про встановлення виплат зі звільнення. 

2.6. Розмір та порядок розрахунку винагороди затверджується загальними зборами акціонерів 

(рішенням єдиного акціонера) Банку і включається до умов цивільно-правового договору з кожним 

членом Ради (в разі укладення договору на оплатній основі). 

2.7. Цивільно-правові договори на здійснення повноважень члена Ради встановлюють також права, 

обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового 

припинення та наслідки розірвання таких договорів тощо та можуть бути оплатними та 

безоплатними. В разі прийняття Банком рішення про встановлення виплат зі звільнення для 

членів Наглядової ради згідно із п. 2.5. вище, умови про виплати зі звільнення повинні бути 

включені до договорів на здійснення повноважень члена Ради. 

2.8. Строк дії цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради встановлюється з моменту їх 

укладання (початок перебігу строку) та є необмеженим. Із припиненням повноважень члена 

Наглядової ради одночасно припиняється дія укладеного з ним договору.  

2.9. Від імені Банку цивільно-правові договори з членами Наглядової ради підписує Голова Правління 

Банку або Заступник Голови Правління. 

2.10. Якщо членом Наглядової ради є особа, пов’язана трудовими відносинами із прямим акціонером 

(власником прямої істотної участі) Банку, такому члену ради фіксована винагорода Банком не 

встановлюється та не виплачується. У період здійснення своїх повноважень на посаді члена 

Наглядової ради такій особі компенсуються витрати у зв'язку зі службовими відрядженнями, які 

включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і 

назад, витрати по найму жилого приміщення та інші документально підтверджені супутні 

витрати під час відрядження в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством 

України. 

2.11. Винагорода незалежних членів Наглядової ради складається з основної фіксованої суми, 

затвердженої рішенням вищого органу управління Банку, та компенсаційних витрат, понесених 

у зв’язку зі здійсненням своїх повноважень.  

2.12. Виплата винагороди членам Ради покладається на Банк. 

Нарахування винагороди здійснюється на підставі актів фактично наданих послуг згідно із 

положеннями укладених цивільно-правових договорів. 

2.13. Банк розраховує розмір винагороди таким чином, щоб після оподаткування відповідно до вимог 

чинного законодавства України сума, що підлягає виплаті, відповідала розміру фіксованої суми, 

визначеної у цивільно-правовому договорі. 

2.14. Винагорода членів Ради сплачується на поточний рахунок члена Ради, реквізити якого він 

повідомляє Банку письмово або електронним листом, шляхом перерахування грошових коштів 

в сумі, визначеній згідно із п. 2.13. цього Положення, за вирахуванням всіх необхідних податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів відповідно до законодавства України. 

2.15. У разі неможливості виплатити винагороду у визначений термін через відсутність необхідних 

реквізитів рахунку для перерахування коштів, виплата винагороди може бути здійснена 

протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання необхідних даних. 
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2.16. У разі зміни порядку або періодичності виплати винагороди діючому члену Наглядової ради за 

його бажанням Банк має укласти з ним новий чи додатковий договір до основного цивільно-

правового договору на здійснення повноважень члена Ради, укладеного раніше. 

2.17. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди членам Наглядової ради на 

постійній основі не проводиться, однак, за рішенням загальних зборів акціонерів (єдиного 

акціонера) проведення такої оцінки може бути здійснено. 

3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку 

3.1. Наглядова рада Банку готує звіт про винагороду членів Ради відповідно до вимог, які 

встановлюються чинним законодавством України, статутом Банком та цим Положенням. 

3.2. Звіт Наглядової ради виноситься на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів 

(єдиного акціонера) Банку. 

3.3. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо: 

1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за 

результатами звітного фінансового року; 

2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню; 

3) повного опису структури всіх складових винагороди, які були виплачені членам Ради; 

4) учасників запровадження системи винагороди; 

5) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а 

також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких 

відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року; 

6) виявлених Банком порушень умов Положення (якщо такі були) та застосованих за наслідками 

таких порушень заходів або прийнятих рішень; 

7) фактичної присутності члена Ради на засіданнях Ради та її комітетів (у разі їх створення), або 

причини його відсутності; 

8) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Ради Банку (уключаючи повідомлені 

конфіденційним шляхом); 

9) загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році;  

10) суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами 

звичайних функцій; 

11) загальну суму коштів, виплачених членам Ради як винагорода пов'язаними з Банком особами; 

12) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком. 

3.4. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання Банком протягом звітного 

фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і 

відсоткових ставок). 

3.5. Банк розміщує звіт про винагороду, виплачену членам Ради протягом звітного фінансового року, 

на власній вебсторінці в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження 

загальними зборами акціонерів (рішенням єдиного акціонера) Банку із забезпеченням 

можливості його перегляду. 

4. Порядок перегляду та оприлюднення Положення 

4.1. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до цього Положення на 

кожних річних загальних зборах акціонерів та за наявності пропозицій щодо внесення змін до 

Положення забезпечує надання акціонерам Банку опису пропонованих змін до системи 

винагороди порівняно з попереднім роком або періодом. 
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При внесенні змін до цього Положення проект таких змін попередньо розглядають та узгоджують 

наступні структурні підрозділи Банку: відділ комплаєнс, відділ ризик-менеджменту, відділ по 

роботі з персоналом, відділ звітності та фінансового контролінгу, бухгалтерія, а також 

юридичний відділ. 

4.2. Загальні збори акціонерів Банку (єдиний акціонер) затверджують це Положення та будь-які зміни 

до нього після їх розгляду Наглядовою радою Банку та за її поданням.  

4.3. Банк розміщує Положення про винагороду на власній вебсторінці в мережі інтернет протягом 15 

робочих днів із дня його затвердження / внесення до нього змін із забезпеченням можливості 

його перегляду. 

 

 


