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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає статус і роль служби внутрішнього аудиту Публічного 

акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк", (далі АТ 

«Укрбудінвестбанк» її організаційні основи, завдання, цілі, функції, повноваження, 

регламентує обов'язки, права та відповідальність працівників Служби. 

1.2. Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ «Укрбудінвестбанк» розроблено на 

підставі Законів України "Про банки і банківську діяльність"  зі змінами та 

доповненнями, "Про аудиторську діяльність", Стандартів внутрішнього аудиту 

Банку, розроблених  на основі загальних етичних норм, що прийняті Радою з 

Міжнародних Стандартів внутрішнього аудиту та які визначають принципи етики 

та правила поведінки, яких мають дотримуватися внутрішні аудитори під час 

здійснення своїх функціональних обов’язків, положення «Про організацію 

внутрішнього аудиту в банках України», затвердженого постановою Правління 

Національного банку України № 311 від 10.05.2016р., інших нормативно-правових актів 

чинного законодавства України та Національного банку України. 

1.3. Положення містить загальні принципи роботи Служби внутрішнього аудиту (далі 

«Служба») Банку  
  

2. Мета, напрями діяльності та функції Служби 

 
2.1. Метою Служби є надання Наглядовій раді та Правлінню банку достовірної та 

своєчасної інформації щодо ефективності внутрішнього контролю, управління 

ризиками, корпоративного управління в цілях удосконалення діяльності Банку для 

досягнення цілей Банку. Основними напрямками діяльності Служби є: 

2.2. Ідентифікація та оцінка основних сфер ризику в тому числі ефективності та 

адекватності системи управління ризиками, процесів управління Банком, відповідність 

цих систем та процесів обсягам здійснюваних Банком операцій, в тому числі щодо 

запобігання використанню банківської систем для легалізації кримінальних 

доходів/фінансування тероризму. 

2.3. Сприяння у поліпшені системи управління ризиками та контролю за ними.  

2.4. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю і робочих процесів Банку та 

надання пропозицій щодо можливих поліпшень та/або усунення виявлених порушень, 

що можуть бути пов’язані з: 
 фінансово-господарською діяльністю Банку;  

 процесом оцінки достатності капіталу, рівня ліквідності, засобів забезпечення 

збереження активів з урахуванням ризиків Банку; 

 дотриманням керівниками та працівниками Банку, що забезпечують надання 

банківських послуг вимог законодавства України, внутрішніх положень та процедур 

Банку, виконанням посадових обов’язків; 

 випадками перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення 

конфлікту інтересів у Банку; 

 інформаційно-технічним забезпеченням управління та проведення операцій; 

 правильністю ведення та достовірності бухгалтерського обліку операцій, фінансової та 

іншої звітності, що складається Банком, її повноти та своєчасності подання у тому числі 

до Національного банку України, Органів державної влади, які в межах компетенції 

здійснюють нагляд за діяльністю Банку; 
 поточним станом інформаційної безпеки Банку;  
 видами діяльності Банку, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних 

та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг). 
2.5. Оцінка процесів корпоративного управління, допомога в удосконаленні та поліпшенні 



процесів, що забезпечують діяльність Банку, таких як:  

 визначення завдань та нагляд за їх досягненням, наявності відповідальних за певні 

завдання;  

 сприяння мінімізації збитку від інцидентів інформаційної безпеки. 

2.6. Виявлення сфер потенційних збитків для Банку, сприятливих умов для шахрайства,  

зловживань і незаконного присвоєння коштів Банку. 

2.7. Координація своєї діяльності та взаємодія із зовнішнім аудитором  при проведенні 

зовнішнього аудиту Банку.  

2.8. Забезпечення взаємодії з органами державної влади й управління у тому числі 

Національним банком, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку.  

Забезпечення своєчасного усуненням недоліків, виявлених за результатами їх перевірок. 

2.9. Здійснення періодичної, але не рідше одного разу на рік, перевірки дотримання Банком 

правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його здійснення. 
2.10. Забезпечення консультативною (в межах Банку та за відсутності загрози незалежності) 

допомогою працівників Банку з питань вимог чинного законодавства України, 

нормативно-правових актів НБУ, нормативно-правових документів Банку. 
2.11. Службою внутрішнього аудиту повинні бути охоплені всі напрями діяльності Банку. 

Об’єктами внутрішнього аудиторського контролю повинні бути: 

 банківські операції (види діяльності банку) і їх відповідність чинному законодавству 

України; 

 види банківських операцій, ефективність їх здійснення та оцінка ризиків; 

 правила та процедури, згідно з якими здійснюються банківські операції, та їх 

дотримання; 

 рівень комп’ютеризації та стан інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

банку; 

 внутрішня та зовнішня бухгалтерська і фінансова звітність банку, адекватність 

відображення в ній банківської діяльності; 

 організація бухгалтерського та управлінського обліку, а також їх відповідність меті та 

завданням діяльності Банку; 

 управління трудовими та матеріальними ресурсами Банку. 

2.12. Аудиторська перевірка повинна виявляти: 

 невиправдані витрати Банку; 

 неефективне використання інтелектуального потенціалу працівників; 

 неповноцінне використання технічних засобів; 

 переукомплектування або недоукомплектування штату працівників; 

 фактори, що негативно впливають на виконання завдань Банку. 

2..13. Організація процесу аудиторських перевірок визначена в розділі 9 даного Положення . 

 

3. Статус, підпорядкованість та організаційна структура Служби 
 

3.1. В організаційній структурі Банку Служба внутрішнього аудиту є незалежним 

структурним підрозділом, органом оперативного контролю Наглядової Ради. Служба у 

своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативно-правовими 

актами Уряду, Міністерства Фінансів України, Національного банку України, 

внутрішніми нормативно-правовими документами Банку (Статутом, Рішеннями 

Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради Банку, Правління, Стандартами 

внутрішнього аудиту Банку (затверджені Наглядовою радою), Положеннями тощо), а 

також цим Положенням. 

3.2. Служба підпорядковується та є підзвітною Наглядовій Раді Банку. 

3.3. З метою забезпечення незалежності Служби, всі її працівники підпорядковуються 

начальнику Служби внутрішнього аудиту, який в свою чергу прямо підзвітний 

Наглядовій раді Банку.  

3.4. Начальник Служби призначається на посаду та звільняється за його ініціативою за 

рішенням Наглядової Ради Банку. Відповідно до Законодавства України, 

кандидатура начальника Служби внутрішнього аудиту підлягає погодженню з 



Національним банком України. Рішення про звільнення не з його ініціативи в 

обов’язковому порядку погоджується з Національним банком України . 

3.5. Вимоги до професійної придатності та ділової репутації начальника служби 

встановлюються Національним банком України. Начальнику Служби внутрішнього 

аудиту забороняється займати посади в інших банках. 

3.6. Структура Служби визначається Наглядовою радою з урахуванням структури та 

розміру Банку (обсяг активів, кількість структурних підрозділів) видів діяльності, рівня 

ризиків, на які наражається Банк в процесі діяльності. 

3.7. Працівники Служби при призначенні на посаду дають письмове зобов’язання про 

нерозголошення інформації про діяльність Банку та збереження банківської та 

комерційної таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4.  Повноваження 

Служба взаємодіє з іншими структурними підрозділами Банку, їх працівниками, 

Правлінням та Наглядовою радою у процесі виконання функцій та досягнення цілей та 

завдань, які ставляться перед Службою. 

4.1. Начальник і співробітники Служби мають такі повноваження: 

 необмежений доступ до всіх приміщень, в тому числі до тих, що використовуються для 

зберігання документів, готівки та цінностей з правом перевірки у разі необхідності 

наявності готівки, інших цінностей, які знаходяться у Банку; 

 доступ до всієї інформації, всіх документів, до системи автоматизації банківських 

операцій всіх підрозділів і працівників, включаючи відділення Банку (незалежно від 

місцезнаходження) та на отримання пояснень від них з питань, що виникають під час 

проведення аудиторської перевірки та за її результатами, необхідних для виконання 

службових обов’язків аудиторів; 

 використання баз даних та іншої інформації з первинних документів Банку, фінансової, 

статистичної та управлінської звітності, інвентаризаційних матеріалів, програмного 

забезпечення для автоматизації процесів у діяльності Банку, у т.ч. з питань фінансового 

моніторингу, необхідних для проведення аудиторських перевірок; 
 з дозволу керівництва (Наглядова Рада, Правління Банку) право знімати копії з 

одержаних для перевірки документів, у тому числі копії файлів будь-якої інформації, 

що зберігається на електронних носіях, та є необхідною для здійснення перевірки; 

 отримання сприяння з боку віх працівників Банку, необхідного для виконання 

службових обов’язків;  

 необмежена можливість звернення до Голови та членів Наглядової ради, Правління 

Банку для обговорення питань внутрішнього аудиту. 

4.2. Начальник Служби має право: 

 брати участь у статусі запрошеного в засіданнях Наглядової ради, Правління Банку, 

профільних комітетів банку, а також будь-яких засіданнях та нарадах Банку; 

 висловлювати думку, у тому числі на запит Правління Банку з питань, пов’язаних з 

ризиковою діяльністю та засобами внутрішнього контролю Банку; 

 надавати пропозиції щодо проведення планових перевірок, ініціювати (у разі 

необхідності) позапланові перевірки, обговорювати результати перевірок структурних 

підрозділів Банку з Наглядовою радою, Правлінням банку, керівниками структурних 

підрозділів банку;  

 вимагати позачергового засідання Наглядової ради; 

 для досягнення цілей аудиту при проведенні перевірок ініціювати (за потреби) 

залучення працівників інших структурних підрозділів Банку; 

 ініціювати проведення зустрічі із будь-якою посадовою особою Банку; 

 при встановленні фактів зловживання службовим становищем керівниками структурних 

підрозділів Банку повідомляти про такі випадки Наглядовій Раді та Правлінню 

Банку; 



 надсилати до інших організацій, установ або третіх осіб запитів на отримання 

інформації та документів, необхідних для проведення аудиторської перевірки; 

4.3. Взаємовідносини із зовнішніми аудиторами: 

 Служба уповноважена підтримувати взаємовідносини та обмінюватися інформацією з 

зовнішніми аудиторами Банку. 

 Рада Банку залучає працівників Служби  внутрішнього аудиту Банку до проведення 

зустрічей із зовнішніми аудиторами та для ознайомлення з планом та програмою 

аудиторської перевірки річної фінансової звітності та фінансово-господарської 

діяльності Банку. 

 Стан роботи Служби внутрішнього аудиту може бути перевірений незалежним 

зовнішнім аудитором або зовнішнім експертом (оцінювачем). 

 Для забезпечення кваліфікованого аналізу та підтвердження повноти і достовірності 

річної фінансової звітності Банку при здійсненні зовнішніми аудиторами аудиторської 

перевірки, Служба надає зовнішнім аудиторам для використання відповідну 

документацію. 

 

5.       Незалежність та об’єктивність 
 

Працівники  Служби внутрішнього аудиту зобов’язані: 

5.1. Бути об’єктивними та незалежними від впливу будь-яких обставин особистого, 

комерційного або іншого характеру, що можуть вплинути на їх об’єктивність, ; 

5.2. У разі виникнення загрози незалежності чи об’єктивності, оперативно доводити про це 

Голові Наглядової ради Банку; 

5.3. З метою забезпечення об’єктивності  та незалежності працівникам Служби 

забороняється: 

 виконувати будь-які функціональні обов’язки з надання/супроводження банківських 

операцій, в тому числі розробку Процедур, Карт, Положень, тобто працівники Служби 

мають ознайомлюватися з внутрішніми нормативними документами Банку, що 

розробляються працівниками інших структурних підрозділів та можуть надати 

коментарі у разі потреби; 

 входити (функціонально) до складу інших структурних підрозділів Банку. 

 нести відповідальність за здійснення будь-яких банківських операцій, ініціювати або 

затверджувати здійснення бухгалтерських операцій, крім тих, що безпосередньо 

пов’язані з роботою самої Служби; 

 розробляти та/або впроваджувати процедури внутрішнього контролю за винятком 

консультацій (у разі звернення керівництва Банку) з питань, пов’язаних з управлінням 

ризиками та внутрішнім контролем; 

 управляти діяльністю працівників Банк, які не в штаті Служби за виключенням випадків, 

коли останні були в складі робочої групи для проведення певного виду аудиторського 

завдання (у разі створення/ призначення такої групи);   

 використовувати конфіденційну інформацію в особистих інтересах або інтересах інших 

осіб будь-яким чином, що суперечить чинному законодавству та/або може спричинити 

шкоду інтересам Банку; 

 отримувати вигоду від своєї діяльності, приймати у подарунок будь-що, що може 

спричинити шкоду або сприйматися як таке, що спричиняє шкоду їх професійній думці. 

5.4. Це особливе положення працівників Служби внутрішнього аудиту, яке має за мету 

забезпечити їх незалежність, повинно бути прийняте до уваги усіма колегіальними 

органами та структурними підрозділами Банку 

5.5. Працівники Служби мають володіти знаннями для виявлення ознак шахрайських дій, 

але не зобов’язані володіти професійними навичками такого працівника, основним 

обов’язком якого  є виявлення та розслідування шахрайства. 



6.       Компетенція 
 

6.1. До компетенції Служби відноситься вся система контролю в Банку, всі види діяльності 

Банку (в т.ч. на умовах  аутсорсингу), включаючи оцінку ефективності роботи 

підрозділів відповідальних за відповідність діяльності (комплаєнс) та заходи з 

управління ризиками, а також ефективності всіх операційних процесів та 

інформаційного їх супроводження.    

6.2. Службою може виконуватися робота на вимогу регулятора за умови, що це не заважає 

здійснювати основні функції та не мають впливу на фактичну незалежність. 

6.3. Служба внутрішнього аудиту без втручань та обмежень збоку інших структурних підрозділів  

визначає обсяг внутрішнього аудиту, забезпечує його проведення та повідомляє про його 

результати. 

6.4. Службою можуть надаватися коментарі та консультації (за необхідності) з питань 

внутрішнього контролю з введенням нових або перегляду чинних процедур, політик, зокрема 

в тих, де були виявлені недоліки, але при цьому керівництво має розуміти, що ця консультація 

не є аудитом, і ці зміни в  результаті отримання коментарів не виключаються з майбутніх 

аудиторських перевірок і можуть бути предметом зауважень. 

6.5. Розслідування випадків шахрайства не є компетенцією Служби. В разі необхідності Службою 

може надаватися підтримка з цього питання.     

 

7.  Обов’язки Служби 

 
    Служба та особисто її начальник несе відповідальність перед Наглядовою радою Банку 

за : 

7.1 Безперервну діяльність Служби відповідно з дотриманням вимог законодавства 

України, вимог Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, 

даного Положення, стандартів якості, ефективності та результативності при здійсненні 

перевірок і надання за їх результатами звітів щодо: 

 ефективності та адекватності систем внутрішнього контролю; 

 оцінки системи управління ризиками, рівнів ризику, які приймаються Банком; 

 відповідності проведення банківських операцій стратегії Банку, внутрішнім  

нормативно-правовим документам, які регламентують процедури їх проведення, та   

чинному законодавству України; 

 сфер потенційних збитків, сприятливих умов для шахрайства, зловживань та 

незаконного присвоєння кошті Банку; 

 ефективності існуючих механізмів системи інформаційної безпеки; 

 ефективності заходів щодо виправлення виявлених Службою порушень та недоліків. 

 дотримання Банком вимог законодавства у т.ч. у сфері запобігання легалізації; 

кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, рекомендацій Національного Банку, 

внутрішніх положень Банку (дана перевірка здійснюється не рідше 1 разу на рік). 

7.2 Інформування щодо виникнення обставин, що перешкоджають працівникам Служби у 

виконанні своїх обов’язків, щодо втручання посадових осіб Банку в діяльність Служби, 

виявлення ризиків, що є неприйнятними для діяльності Банку. 

7.3 Розробку внутрішніх Стандартів і процедур відповідно до Професійних стандартів. 

7.4 Складання та забезпечення виконання гнучкого річного плану аудиторських перевірок, 

що заснований на аналізі ризиків, відповідає цілям Банку та максимально охоплює всі 

види діяльності Банку. Визначення об’єктів та обсягів аудиту, прийняття рішень про 

періодичність проведення перевірок здійснюється з урахуванням пропозицій і завдань, 

отриманих від Наглядової ради або Правління Банку та власного експертного судження.  

Річний План перевірок затверджується рішенням Наглядової ради Банку. 

7.5 Забезпечення відповідності, достатності та ефективності ресурсів Служби для 

виконання річного плану проведення перевірок. 



7.6 Обмін інформацією з працівниками підрозділів Банку з метою інформованості щодо 

планів керівництва стосовно розвитку бізнесу, що дасть можливість визначення нових 

посилюючих ризиків.   

7.7 Моніторинг стратегічних рішень Банку з метою їх врахування при розробці/ перегляді 

Плану аудиторських перевірок  

7.8 Перегляд затвердженого Наглядовою радою Плану аудиторських перевірок з 

урахуванням нової інформації з обов’язковим погодженням та затвердженням змін.   

7.9 Забезпечення обізнаності керівників структурних підрозділів (учасників процесу, що 

підлягав перевірці), Правління Банку та Ради зі звітами за результатами аудиторських 

перевірок з метою прийняття відповідних своєчасних організаційних (коригувальних) 

заходів.  

7.10 Розробку рекомендацій та пропозицій щодо підвищення ефективності роботи систем 

внутрішнього контролю та управління ризиками в т.ч. їх відповідності видам і обсягам 

здійснюваним Банком операцій; 

7.11 Моніторинг прийнятих керівництвом заходів щодо усунення недоліків, виявлених 

Службою, з метою переконання в їх  доцільності, ефективності то подальшого 

впровадження та забезпечення контролю з метою мінімізації ризиків. 

7.12 Забезпечення збереження та своєчасність повернення одержаних від керівників або 

структурних підрозділів Банку документів на всіх носіях. 

7.13 Постійне підвищення професійного рівня. 

7.14 Своєчасне звітування перед Наглядовою радою, а саме:  

 надання  Звітів про аудиторські перевірки Голові Наглядової ради для ознайомлення;  

 надання  узагальненого Звіту про хід виконання плану аудиторський перевірок з 

інформацією про значні порушення та недоліки в процесі діяльності, виявлені під час 

аудиту, про стан виконання рекомендацій та реалізації заходів щодо їх усунення;  Звіт 

розглядається на спільному засідання Правління та Ради (1 раз на півріччя) 

7.15 Виконання вимог Національного банку України щодо: 

 своєчасного надання належним чином завіреної копії Плану проведення аудиторських 

перевірок на наступний звітний рік (подається протягом десяти робочих днів після 

затвердження в установленому порядку, але не пізніше останнього робочого дня 

першого місяця року); 

 своєчасного надання належним чином завіреної копії річного Плану проведення 

аудиторських перевірок у разі внесення до нього змін ( подається протягом десяти 

робочих днів після в установленому порядку затверджених змін); 

 надання Звіту про роботу підрозділу внутрішнього аудиту Банку за формою, наведеною 

в Додатку  до Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, 

затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10.05.2016р. 

№311  (подається два рази на рік протягом 15 днів місяця, наступного за звітним 

періодом (півроку). 

 

8. Контроль діяльності 

 
8.1 Служба та її працівники мають виконувати свої посадові обов’язки з дотриманням вимог 

цього Положення, Стандартів внутрішнього аудиту АТ «Укрбудінвестбанк», 

розроблених у відповідності до Міжнародних Стандартів професійної діяльності у сфері 

внутрішнього аудиту та затверджених Наглядовою радою Банку. Працівники мають 

дотримуватися вимог законодавства України та інших нормативно-правових актів та 

документів країн та регіонів де можливо будуть відділення або філії. 

8.2 Радою Банку (в межах наглядових функцій) здійснюються (у разі необхідності) заходи  

із спостереження та моніторингу процесу якості процесу річного планування та 

піврічного контролю за його виконанням, а також моніторинг ефективності та 

результативність цих процесів З метою підвищення якості внутрішнього аудиту, 

проводяться внутрішні та зовнішні оцінки щодо дотримання Службою Стандартів 

внутрішнього аудиту. До внутрішніх оцінок (не рідше 1 разу на рік за результатами 

розгляду та затвердження Звіту про роботу Служби) відносяться поточний моніторинг 



діяльності внутрішнього аудиту та періодичні перевірки внутрішніх аудиторів шляхом 

самооцінки або оцінки іншими співробітниками, що мають для цього достатню 

компетентність.  

8.3 Зовнішні оцінки мають проводитись не менше ніж раз на п’ять років незалежним 

експертом із внутрішнього аудиту.  

 

9. Організація  процесу аудиторських перевірок 
 

9.1. Затверджений щорічний план погоджується з Головою правління Банку та доводиться 

до всіх керівників структурних підрозділів, що підлягають перевіркам.  

9.2. Можуть проводитися позапланові перевірки за ініціативою Ради та/або за погодженою 

з Радою ініціативою Правління чи керівника Служби внутрішнього аудиту. 

9.3. Про здійснення перевірки керівники структурних підрозділів повідомляються 

засобами електронної пошти з визначенням необхідного терміну, обсягу участі 

структурного підрозділу, переліку необхідних документів ()у разі необхідності).  

9.4. Аудиторські перевірки здійснюються Службою на підставі програми аудиту, яка 

складається в письмовому вигляді,підписується особою, що забезпечує її проведення 

та затверджується начальником Служби до початку перевірки. Програма може бути 

змінена в процесі здійснення перевірки.  

9.5. Програма аудиту має містити: 

 назву об'єкта (сфери діяльності) аудиторської перевірки (аудиту); 

 підставу проведення аудиторської перевірки; 

 цілі та напрями аудиторської перевірки з урахуванням оцінки ризиків, пов'язаних з 

об'єктом перевірки; 

 перелік процесів, які будуть підлягати аудиторській перевірці, із зазначенням 

орієнтовного часу, що планується витратити на їх перевірку; 

 період, що підлягає аудиторській перевірці; 

 дату початку та закінчення проведення аудиторської перевірки; 

 види аналітичних процедур, які будуть використані під час аудиторської перевірки;  

процедури збору, аналізу, оцінки, мінімальний обсяг вибірки; 

 інформацію про осіб, які беруть участь в аудиторській перевірці; 

 розкриття характеру обмеження (ень) у разі його (їх) наявності, організаційної 

незалежності та індивідуальної об'єктивності. 

9.6. По завершенню підготовки Звіту про поведену аудиторську перевірку, яка містить 

виявлені недоліки та зауваження надається керівникам структурних підрозділів 

(учасникам процесів, які підлягали перевірці) за допомогою внутрішньої електронної 

пошти для ознайомлення та обговорення (дається 1 тиждень) для виключення 

непорозумінь або фактичних помилок.  

9.7. По закінченню процесу обговорення Звіт підписується керівником структурного 

підрозділу (учасника процесу, що підлягав перевірці) та надається Правлінню, 

Наглядовій раді Банку для вжиття своєчасних і належних організаційних 

(коригувальних) заходів контролю відповідного підрозділу Банку. 

9.8. Не зважаючи на те, що Службою надаються свої рекомендації  щодо усунення проблем х 

визначенням відповідальних та термінів на складання заходів щодо їх усунення, 

розробка, та здійснення плану заходів за результатами перевірки. Впровадження 

рекомендації є відповідальністю керівника відповідного структурного підрозділу. 

9.9. Працівниками служби забезпечується процес моніторингу впровадження наданих 

рекомендацій.  

 

10. Заключні положення 

 
10.1. Положення набирає чинності після його затвердження  Наглядовою радою Банку. 

10.2. Начальник Служби внутрішнього аудиту щорічно розглядає питання про необхідність 

внесення змін та доповнень до цього Положення. 



10.3. Положення, а також усі зміни та доповнення до нього затверджуються Наглядовою 

Радою Банку. 

10.4. Питання, що не врегульовані цією Політикою регламентуються іншими внутрішніми 

документами Банку та/або нормативно-правовими актами України 

10.5. У випадку, якщо норми цього Положення суперечать вимогам Статуту Банку, 

пріоритетними є положення Статуту. 

10.6.  У випадку конфлікту норм цього Положення і норм чинного законодавства та/або вимог 

НБУ, останнє  не є чинним  в частині, що не відповідає зазначеним нормам та/або 

вимогам, з моменту вступу в дію цих норм та/або вимог. 

 

 

 


