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1.   ВСТУП 

  

1.1. Положення про Кредитний комітет ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» розроблено 
на підставі нормативно-правових актів Національного банку України, Положення 
«Про проведення кредитних операцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (чинна 
редакція), Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі - Банк), вимог чинного законодавства України, 
нормативно-правових документів Національного Банку України та вимог внутрішніх 
документів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 

1.2. Положення про Кредитний комітет (далі – Положення) визначає порядок створення 
Кредитного комітету (далі - Комітет) Банку, загальні засади його діяльності, склад 
Комітету та компетенцію Комітету, права, обов’язки та відповідальність членів Комітету, 
підзвітність Комітету та  інші питання організації діяльності Комітету. 

2.   ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ 

Банк – ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» у складі Головного офісу та його 
відокремлених структурних підрозділів. 
Голова Комітету – посадова особа (особа, що її замінює), яка призначається 
наказом Голови Правління, очолює Комітет і здійснює загальне керівництво 
Комітетом. 
Секретар Комітету – член Комітету без права голосу, який виконує організаційні та 
інформаційні функції діяльності Комітету та забезпечує його документообіг. 
Кредитний комітет (Комітет) – колегіальний орган Банку, уповноважений 
приймати рішення, затверджувати та погоджувати документи відповідно до своїх 
завдань та функцій. 
Право «вето» - право, що означає повноваження особи або групи осіб в 
односторонньому порядку заблокувати прийняття того чи іншого рішення. 
Всі визначення термінів, що застосовані в цьому Положенні, вжиті лише 
для зручності подання інформації та використовуються виключно для 
застосування та тлумачення цього Положення. 

3.   ЦІЛЬ ДОКУМЕНТА 

Ціллю цього Положення є забезпечення організації діяльності Комітету, що включає 
в себе:  
− визначення порядку створення Комітету; 

− загальні засади його діяльності; 

− склад Комітету; 

− компетенцію Комітету; 

− права, обов’язки та відповідальність членів Комітету; 

− звітність Комітету; 

− інші питання організації діяльності Комітету. 

4.   СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Це Положення застосовується у щоденній роботі секретарем та членами Комітету. 

 

5. ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТУ ТА ОПИС ДІЙ 
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5.1.  Загальні засади діяльності Комітету 

5.1.1. Комітет є окремим колегіальним органом Банку та створюється відповідно до 
Наказу Голови Правління (відповідно до Статуту ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК»).  

5.1.2. У своїй діяльності Комітет діє відповідно до чинного  законодавства України, 
нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, рішень  
Загальних зборів акціонерів, рішень Спостережної ради та Правління Банку, а також 
цього Положення. 

5.1.3. Комітет створюється з метою обґрунтування прийняття рішень щодо можливості 
та умов проведення кредитних операцій, що спрямовано на підвищення ефективності 
банківської діяльності.  

5.1.4. Комітет здійснює свою діяльність на постійній основі. 
5.1.5. Членам Комітету може виплачуватися винагорода, розмір якої визначається 

Правлінням Банку. 
5.1.6. Рішення Комітету носять обов’язковий характер та доводяться до відома всіх 

підрозділів Банку, які відповідно до своїх обов’язків супроводжують проведення 
кредитні операції. 

5.1.7. При прийнятті рішень щодо укладання договорів (вчинення правочинів) Комітет 
діє в межах ліміту повноважень та з урахуванням критеріїв, які встановлені до 
договорів (правочинів) відповідними органами управління Банку 
(Правлінням/Спостережною радою). 

5.1.8. Комітет здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту роботи постійних 
комітетів та комісій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (чинна редакція).  

5.2. Склад Комітету 

5.2.1. Голова Комітету, Заступник Голови, Секретар та персональний склад Комітету 
затверджуються наказом Голови Правління або рішенням Правління. 

5.2.2. У період відсутності Голови Комітету його обов'язки виконує заступник Голови 
Комітету.  

5.2.3. Кількість членів Комітету, включаючи Голову Комітету, не може бути меншою ніж 
три особи з правом голосу. 

5.2.4. У разі вибуття члену Комітету призначається новий член Комітету наказом Голови 
Правління.  

5.2.5. Секретар Комітету є відповідальним за діловодство. Секретар Комітету не має права 
голосу.  

5.3.  Вимоги до членів Комітету 

5.3.1. Головою Комітету може бути один із членів Правління.  
5.3.2. До складу Комітету в обов’язковому порядку повинні входити: 

– три члени Правління, керівник підрозділу, що відповідальний за управління 
ризиками та має право «вето»; 

– представник юридичної служби, представник служби безпеки, інші представники, які 
визначені Правлінням Банку/ Головою Правління Банку. 

5.3.3. Члени Комітету повинні мати відповідну компетентність та здібності в галузі 
кредитування, здатність здійснювати аналіз питань, що розглядаються та мати належний 
професійний досвід. 

5.4. Компетенція Комітету 

5.4.1. До компетенції Комітету відносяться такі функції: 
– розгляд питань щодо можливості проведення банком відповідних кредитних 

операцій та визначення їх параметрів та умов, з врахуванням ризиків; 
– розгляд (погодження) питань щодо зміни умов проведення кредитних операцій, 

зокрема, продовження строку повернення кредиту, зміна процентної ставки, 
графіку повернення кредиту, об’єкту забезпечення, розміру заставної вартості, 
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тощо; 
– щомісячне затвердження розміру кредитного ризику за активними банківськими 

операціями відповідно до вимог Національного банку України та розрахунок 
резервів згідно МСФЗ за активними банківськими операціями відповідно до 
«Положення про порядок розрахунку резервів за активними операціями та 
фінансовими зобов’язаннями згідно міжнародних стандартів фінансової 
звітності», затвердженого Спостережною радою ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК; 

– моніторинг стану виконання умов договорів, аналіз причин невиконання та/або 
неналежного їх виконання умов договорів, прийняття відповідних рішень; 

– прийняття рішень про розмір дисконту за операціями «зворотне репо» та 
заставними операціями з ринковими цінними паперами; 

– прийняття рішення про встановлення лімітів на заставні операції з борговими 
цінними паперами в розрізі емітентів;  

– визначення умов проведення операцій з цінними паперами (купівля в портфель 
Банку/з портфелю Банку; операції з векселями, гарантіями, акредитивами); 

– моніторинг стану виконання умов договорів, аналіз причин невиконання та/або 
неналежного їх виконання, прийняття відповідних рішень); 

– затвердження умов проведення кредитних операцій в розрізі відповідних 
банківських продуктів на підставі затвердженої Комітетом з управління активами 
та пасивами мінімальної ефективної ставки; 

– надання кредитів інсайдерам або пов’язаним особам; 
– визначення умов реструктуризації проблемної заборгованості; 
– прийняття рішення про присвоєння кредитним операціям статусу «Проблемний 

актив»; 
– визначення розмірів заставної вартості рухомого та нерухомого майна, що 

перебуває (перебуватиме) в якості забезпечення виконання позичальниками своїх 
зобов’язань перед Банком; 

– встановлення лімітів страхової відповідальності страхових компаній та лімітів 
страхової відповідальності на один об’єкт страхування; 

– розгляд питань щодо акредитації страхових та оціночних компаній; 
– встановлення ліміту на участь Банку у проведені операцій з розміщення 

депозитних сертифікатів Національного банку України; 
– здійснення регулярного контролю виконання доручень Комітету. 

5.4.2. Комітет за дорученням Правління банку може приймати рішення з інших питань у 
    межах своєї компетенції. 
5.4.1. Рішення Комітету приймається простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів 

«за» та «проти»/ «утримався», рішення Кредитного Комітету передається на 
затвердження Правлінню Банку. 

5.5. Права членів Комітету 

5.5.1. Члени Комітету мають право: 

5.5.1.1. Приймати рішення з питань, зазначених у п. 5.4. цього Положення. 

5.5.1.2. Відкладати рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на 
доопрацювання. 

5.5.1.3. Надавати рекомендації колегіальним органам (профільним комітетам) Банку щодо 
розгляду питань, які стосуються компетенції  Комітету. 

5.5.1.4. Надавати рекомендації Правлінню та Спостережній раді Банку щодо розгляду 
питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Комітету; 

5.5.1.5. Запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд 
Комітету та отримувати необхідні пояснення та інформацію. 

5.5.1.6. Отримувати необхідну для роботи Комітету інформацію від структурних підрозділів 
Банку та інших колегіальних органів (профільних комітетів). 
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5.5.1.7. Виносити на розгляд Спостережної ради, Правління Банку, Кредитного комітету, 
Тарифного комітету рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції 
Комітету. 

5.5.1.8. Вимагати виконання належним чином оформлених рішень, прийнятих на засіданнях 
Комітету. 

5.5.1.9. Вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на  засіданнях Комітету. 

5.5.1.10. Для реалізації своїх прав, запрошувати додаткову інформацію від підрозділів, 
задіяних у процесі кредитування.  

5.5.1.11. Член Комітету, відповідальний за управління ризиками має право накладати 
«вето» на рішення Комітету (право відмовити в прийнятті пропозиції, яка 
розглядається Комітетом), якщо воно може призвести до здійснення ризикових        
операцій, що становитимуть загрозу інтересам вкладників, інших кредиторів Банку        
та його власників або завдадуть шкоди належному веденню банківської діяльності. 

5.6. Обов’язки членів Комітету 

5.6.1. Члени Комітету зобов’язані: 

5.6.1.1. Дотримуватися законодавства України, Статуту Банку, вимог цього Положення. 

5.6.1.2. Розглядати питання, що входять до компетенції Комітету відповідно до п. 5.4. 
даного Положення  та у відповідності до Положення «Про проведення кредитних 
операцій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 

5.6.1.3. Своєчасно розглядати та приймати рішення із питань, зазначених у п. 5.4. цього 
Положення. 

5.6.1.4. Контролювати виконання рішень Комітету структурними підрозділами Банку. 

5.6.1.5. Приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків. 

5.7. Взаємодія зі структурними підрозділами Банку 

5.7.1. З метою підготовки та проведення засідань Комітету та прийняття ним відповідних 
рішень Комітет взаємодіє з структурними підрозділами Банку, які ініціюють 
винесення питань на розгляд Комітету, відповідно до Регламенту роботи постійних 
комітетів та комісій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 

5.7.2. Взаємодія підрозділів Банку при проведенні та супроводженні активних 
операцій кредитування регламентується відповідними внутрішніми документами 
Банку: блок-схемами, технологічними картами та стандартами продуктів 
кредитування.  

5.7.3. Комітет співпрацює з колегіальними органами (профільними комітетами) Банку з 
питань, що входять до компетенції Комітету. 

5.8. Збереження комерційної таємниці 

5.8.1. Члени Комітету зобов'язані зберігати комерційну та банківську таємницю, а також 
інформацію, яка стала їм відома в ході виконання службових обов’язків.  

5.8.2. Члени Комітету зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для 
себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала їм відома при виконанні 
службових обов’язків. 

5.8.3. За умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну або 
банківську таємницю, а також іншої інформації, що входить до складу конфіденційної 
передбачається відповідальність у відповідності до діючого законодавства України. 

5.9. Підзвітність Комітету 

5.9.1. Кредитний комітет підзвітний Правлінню Банку та Спостережній раді Банку.  

5.10. Звітність Комітету 

5.10.1. Комітет за запитом звітує перед Правлінням Банку. 
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5.11. Публічна звітність членів Комітету 

5.11.1. Комітет, відповідно до своїх функцій та повноважень, не надає публічну звітність 
щодо своєї діяльності. 

 

6.   РОЛІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

Члени Комітету несуть відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій 
та прийняті ним рішення відповідно до чинного законодавства України та цього 
Положення. 
Члени Комітету зобов'язані зберігати комерційну та банківську таємницю, а також 
інформацію, яка стала їм відома в ході виконання службових обов’язків.  
Члени Комітету зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для 
себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала їм відома при виконанні 
службових обов’язків. 
Члени Комітету несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України 
за умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну або 
банківську таємницю, а також іншої інформації, що входить до складу 
конфіденційної. 
Комітет підзвітний Правлінню Банку та Спостережній раді Банку.  
Секретар Комітету виконує організаційні функції, забезпечує зв'язок між Головою та 
членами Комітету, самого Комітету з іншими органами та структурними підрозділами 
Банку, відповідає за оформлення протоколів засідань Комітету, доведення рішень 
Комітету до відповідних структурних підрозділів Банку та їх зберігання, а також 
підготовку та надання на розгляд Комітету інформації щодо виконання підрозділами 
Банку раніше прийнятих рішень Комітету. 

7.   ПЕРЕГЛЯД ДОКУМЕНТА 

Внесення змін до цього Положення здійснюється секретарем Комітету у наступних 
випадках: 
− при змінах в документах, на підставі яких розроблено Положення; 
− при впровадженні нових документів (внутрішніх та/або зовнішніх), що 

змінюють/впливають на процеси, описані Положенням (розробка, оформлення, 
структура документів, порядок індексації, актуалізації, зберігання, передачі в архів 
тощо); 

− при зміні ролей, відповідальності та процесів, що встановлює дане Положення; 
− щорічно, за необхідності актуалізації найменувань документів, на які посилається 

дане Положення; 
− у разі прийняття відповідного рішення Колегіальним органом Банку. 
Положення набуває чинності на наступний робочий день з дня затвердження, якщо 
інше не зазначено у рішенні Колегіального органу, яким документ затверджується. 
Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності на наступний робочий 
день з дня затвердження, якщо інше не зазначено у рішенні Колегіального органу, 
яким документ затверджується. Усі зміни та доповнення до цього Положення є його 
невід’ємною частиною. 
Дана редакція цього Положення втрачає свою чинність з дати набрання чинності 
наступної/ нової редакції цього Положення або на підставі рішення Колегіального 
органу. 

 

8.  ПЕРЕЛІК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 
Це Положення пов’язане з наступними документами (розроблене на підставі та 
посилається): 
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– Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі 
змінами та доповненнями); 

– Статут Банку; 
– «Регламент роботи постійних комітетів та комісій ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК». 
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