
Затверджений рішенням   

Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»  

від 28 квітня 2022 року  № 28042022/66        

 

Звіт Комітету з управління ризиками Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» 

щодо ефективності діяльності за 2021 рік 

 

Комітет з управління ризиками Наглядової Ради «ТАСКОМБАНК» (далі – Комітет), метою 

діяльності якого є забезпечення ефективності функціонування системи управління ризиками в 

АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Банк), протягом 2021 року діяв у такому складі: 

   

 Голова Комітету   Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний директор). 

 Члени Комітету  Никитенко Валентина Степанівна (незалежний директор); 

     Ястремська Наталія Євгеніївна. 

 

Протягом 2021 року Комітет забезпечував виконання своїх функцій та повноважень з 

питань управління ризиками, визначених у Положенні про Комітет з управління ризиками 

Наглядової Ради «ТАСКОМБАНК» (далі – Положення про Комітет), у тому числі здійснював 

контроль за впровадженням в діяльність АТ «ТАСКОМБАНК» та Банківської групи «ТАС» вимог 

Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських 

групах, затвердженого Постановою Правління НБУ від 11.06.2018 № 64 (далі – Положення 

№ 64).  

Відповідно до вимог Положення № 64 засідання Комітету проводяться не рідше одного 

разу на квартал. Протягом 2021 року було проведено 24 засідання Комітету та розглянуто 

75 питань (так, у 2020 році Комітетом проведено 15 засідань та розглянуто 65 питань).  

Основні питання, які розглядались на засіданнях Комітету: 

- розгляд матеріалів щодо визначення Наглядовою Радою Банку ефективності діяльності 

підрозділів з управління ризиками та їх керівників; 

- щоквартальний розгляд звітів з управління ризиками Банку та Банківської групи «ТАС»; 

- щоквартальний розгляд результатів стрес-тестування ризиків Банку та Банківської групи 

«ТАС»; 

- щоквартальний розгляд звітів щодо управління комплаєнс-ризиками Банку та Плани 

заходів щодо зменшення комплаєнс-ризиків; 

- розгляд стану виконання заходів щодо оперативного усунення недоліків у 

функціонуванні системи управління ризиками, виконання рекомендацій і зауважень 

підрозділу внутрішнього аудиту, Національного банку України; 

- розгляд та погодження бюджетів підрозділів з управління ризиками та Служби комплаєнс 

Банку;  

- щоквартальний розгляд питання щодо визначення індивідуальної ефективності 

керівників та працівників Служби комплаєнс та підрозділів з управління ризиками за 

результатами роботи; 

- погодження розміру фіксованої винагороди для керівників підрозділів з управління 

ризиками Банку; 

- розгляд питання щодо виплати щоквартальної винагороди керівникам та працівникам 

Служби комплаєнс та підрозділів з управління ризиками за результатами роботи; 

- участь у погодженні внутрішніх нормативних документів Банку та Банківської 

групи «ТАС» з питань управління ризиками; 

- здійснення контролю за тим, щоб ціноутворення/ установлення тарифів на банківські 

продукти враховувало бізнес-модель Банку та стратегію управління ризиками.  

Загалом Комітетом було погоджено 30 внутрішніх нормативних документів щодо 

регулювання системи управління ризиками в Банку та Банківській групі «ТАС». 

 

Комітет надавав рекомендації Наглядовій Раді з питань системи управління ризиками, 

здійснював моніторинг за дотриманням Банком установленого сукупного рівня ризик-апетиту 

та рівня кожного з видів ризику, розглядав результати стрес-тестування ризиків, аналізував 

ціноутворення/ установлення тарифів на банківські продукти, стан виконання заходів щодо 

оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками. Банк і 

Банківська група «ТАС» протягом 2021 року дотримувалась нормативів та лімітів 

Національного банку України. 

Станом на 01.01.2022 року показники ризик-апетиту Банку за всіма видами ризиків 

перебувають у межах затверджених Декларацією схильності до ризиків та структурою ризик-

апетиту АТ «ТАСКОМБАНК» ризик-апетитів.  



Протягом 2021 року Комітет забезпечив виконання своїх функцій та повноважень з питань 

управління ризиками, визначених Положенням про Комітет та Постановою №64. 

 

Голова Комітету з управління ризиками  

Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»                                       Валентина НИКИТЕНКО 


