
 

ЗВІТ  

Комітету Наглядової ради АТ «ПУМБ» з управління ризиками 

за 2021 р. 

 

            

Банк  – АТ «ПУМБ» 

НР  – Наглядова рада Банку 

Комітет  – Комітет Наглядової ради Банку з управління ризиками 

НБУ  – Національний банк України 

 

 

I. Склад Комітету Наглядової ради з управління ризиками у звітному періоді до 27.11.2021: 

 1. Гейл Сьюзан Байске – Голова Комітету, член Наглядової ради 

2. Ганна Олександрівна Дугадко, член Наглядової ради 

3. Маргарита Вікторівна Поважна, член Наглядової ради 

4. Георгі Катанов, член Наглядової ради 

5. Сергій Євгенович Курилко, член Наглядової ради 

6. Ансіс Грасманіс, член Наглядової ради, незалежний директор 

  

Протоколом Наглядової ради №378 від 13.12.2021 обрано новий склад Комітету з управління ризиками 

27.11.2021 р. по 04.08.2022 р. включно (з правом дострокового припинення повноважень при обранні нового 

члена Наглядової ради – незалежного директора) у наступному складі:  

1.  Ганна Олександрівна Дугадко, тимчасово виконуючий обов’язки Голови комітету;  

2.  Ансіс Грасманіс; 

3.  Маргарита Вікторівна Поважна; 

4.  Георгі Катанов; 

5.  Сергій Євгенович Курилко. 

 

Комітет з управління ризиками, створений згідно рішення Наглядової ради Банку від 18.12.2018 р. 

(протокол №307) почав свою діяльність з 01.01.2019 р. 

З метою формалізації функцій, задач та відповідальності Комітету розроблено проект «Положення про 

Комітет Наглядової ради АТ «ПУМБ» з управління ризиками», яке затверджено на засіданні Наглядової ради 

№313 14.03.2019 р., в новій редакції НР №376 от 21.10.2021 р. 

 

          II. Засідання Комітету з управління ризиками  

 

В межах, попередньо обговорених з Наглядовою радою функцій, які покладаються на неї,  Комітет 

протягом 2019-2020 р.р. виконував роль дорадчого органу Наглядової ради з питань:  

(1) нагляду над функцією ризик-менеджменту в Банку;  

(2) допомоги Наглядовій раді  у  розумінні того, з якими ризиками стикається Банк по кожному типу 

ризиків: кредитний, ризик ліквідності, ринковий, процентний, валютний, операційний (у т.ч. що покриваються 

страхуванням); 

(3) допомоги Наглядовій раді у визначенні ризик-апетиту та набору лімітів, що відповідають такому 

ризик-апетиту;  

(4) дотримання законодавства та Кодексу ділової поведінки.   

 

Протягом 2021 року Комітетом було проведено 11 засідань, з яких 5 (чергових) та позачергових засідань: 

КУР НР №19 від 10.02.2021 (позачергове)  

КУР НР №20 від 15.02.2021 

КУР НР №21 від 26.02.2021 (позачергове) 

КУР НР №22 від 05.03.2021 (позачергове) 

КУР НР №23 від 28.04.2021  

КУР НР №24 від 20.07.2021 
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КУР НР №25 від 31.08.2021 (позачергове) 

КУР НР №26 від 07.09.2021 (позачергове) 

КУР НР №27 від 08.09.2021 (позачергове) 

КУР НР №28 від 19.10.2021 

КУР НР №29 від 14.12.2021 

 

На засіданнях Комітету в 2021 році було розглянуто наступні питання: 

 розгляд стандартних звітів з управління ризиками;  

 управління модельним ризиком: зміни в ризик-моделях та оцінка їх якості, практичні підходи, що 

використовуються Банком; 

 розгляд стандартної звітності з управління суттєвими ризиками та оцінка рівня суттєвих ризиків Банка; 

 затвердження Декларації схильності до ризику Банку та затвердження цільових ризик-апетитів на 2021 рік; 

 квартальна звітність з моніторингу ризик-апетиту Банка; 

 розгляд звітності по суттєвим ризикам Банківської групи АТ «ПУМБ»; 

 розгляд стандартної звітності по відповідності вимогам комплаєнс-ризика та оцінка рівня комплаєнс-

ризика; 

 розгляд стандартної звітності щодо управління проблемними активами; 

 результати щоквартального стрес-тестування ризиків та капіталу; 

 узгодження КРІ заступника Голови Правління з управління ризиками (CRO) и Начальника Управління 

комплаєнс-контроля (ССО); 

 бюджет та план розвитку функції комплаєнс на 2021 рік; 

 бюджет та план розвитку функції ризик-менеджменту на 2021 рік; 

 узгодження посадових інструкцій CRO та ССО; 

 інформація про операційні витрати на систему внутрішнього контролю та управління ризиками в 2019-

2020 роках; 

 інформування про роботу з пов’язаними особами; 

 узгодження нормативних документів з управління ризиками та  комплаєнс Банку та Банківської групи АТ 

«ПУМБ»; 

 результати щорічної самооцінки банківських ризиків на  2022 р.; 

 узгодження впровадження нових вимог НБУ у межах ICAAP в оцінку ризиків Банка; 

  затвердження документів з управління проблемними активами згідно Постанови НБУ №97; 

 затвердження звітності з управління ризиками фінансового моніторингу;  

 щорічний Звіт про оцінку ефективності діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю за 

дотриманням норм (комплаєнс) за 2020 рік; 

 звіти про виконання попередніх рішень Комітету з управління ризиками. Щоквартальні звіти Комітету 

Наглядової ради АТ «ПУМБ» з управління ризиками; 

 розглянуто питання нового напрямку ризик-менеджменту – кліматичних змін;  

 щорічна актуалізація ліміта операцій з ОВДП у межах бюджетованих показників балансу ПУМБ на 2022 

рік. 

 

КЛЮЧОВІ ТЕЗИ ДЛЯ  НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ. 
Щодо усіх розглянутих питань Комітет надав пропозиції Наглядовій раді, оформлені відповідним 

Протоколом рішень. 

 

  

т.в.о. Голови Комітету з управління ризиками                       підпис                                 Г.О. Дугадко 

 


