
Інформацiя-оголошення конкурсного вiдбору на посаду Незалежного члена 

Спостережної Ради ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 

(з викладенням усiх визначених законодавством України вимог до даної посади) 

 

Згідно проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів  ПАТ «Банк 

інвестицій та заощаджень», які відбудуться 23.04.2017 року, заплановано обрання нового 

складу Спостережної ради. 

Керівництво ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» оголошує про проведення 

конкурсного вiдбору на посаду Незалежного члена Спостережної Ради ПАТ «Банк інвестицій 

та заощаджень». 

 

Вимоги до кандидатів на посаду Незалежного члена Спостережної Ради ПАТ 

«Банк інвестицій та заощаджень» (надалі за текстом - Банк) 

1. Вимоги, встановлені законодавством: 

- бездоганна ділова репутація, визначена відповідно до Положення про порядок реєстрації та 

ліцензування банків, відкриття відкоремлених підрозділів, затвердженого постановою 

Правління Національного банку від 08 вересня 2011 р. № 306; 

- професійна придатність, а саме наявність: 

- повної вищої освіту в галузі економіки або права, та/або повної вищої освіти та 

освіту в галузі менеджменту (управління), 

- сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для 

належного виконання покладених на члена ради обов’язків (з урахуванням основних 

напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження 

та сфери відповідальності члена ради), 

- можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених обов’язків; 

- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити 

належному виконанню обов’язків члена ради; 

- відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з 

корупцією; 

- відповідність незалежних членів ради вимогам щодо незалежності, встановленим ст.ст. 39, 

42 Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Закону України «Про акціонерні 

товариства»; 

-  бажана наявність досвіду роботи у банківському та/або фінансовому секторі ; 

- бажаний критерій - наявність професійного досвіду роботи у юридичних особах, що 

обслуговуються Банком, що, як наслідок, дає розуміння бізнес-стратегії розвитку Банку. 

 Претендент повинен бути компетентним у кількох із наступних напрямках: 

- стратегічний менеджмент та управління змінами; 

- юридичне супроводження; 

- роздрібний бізнес; 

- корпоративний бізнес; 

- малий та середній бізнес; 

- операційна ефективність; 

- ІТ-технології та інновації; 

- непрацюючі кредити (NPL), реструктуризація; 

- фінанси та аудит; 

- корпоративне управління та управління персоналом; 

- комплаєнс та управління ризиками. 

Додатковми перевагами при відборі кандидатів буде: 

- бажаний досвід роботи на керівних посадах; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n138


- можливість приділяти роботі у раді не менше 100 робочих днів у році; 

- можливість бути присутнім на засіданнях ради банку, які будуть проводитися в м. Києві; 

- наявність повної цивільної дієздатності. 

- досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у 

банках України,  

- досвід роботи із судовими справами, пов’язаними з фінансовим шахрайством, судово-

аудиторськими перевірками; 

- досвід роботи з проблемними активами, зокрема здійснення стягнення заборгованості за 

проблемними кредитами, у тому числі в закордонних юрисдикційних органах; 

- досвід розробки та впровадження корпоративного, середнього та малого сегмента бізнесу; 

- досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних 

змін. 

 

 

До уваги кандидатів на посаду Незалежного члена Спостережної Ради ПАТ «Банк 

інвестицій та заощаджень», які виявлять бажання взяти участь у конкурсі. 

Прохання надсилати свої резюме з копіями підтверджуючих доукцментів щодо 

досвіду роботи та (за наявності рекомендаціями) на адресу Банку (м. Київ, вул. Мельникова 

83-д, Корпоративному секретарю Стеценко Н.А.). 

Заяви приймаються до 10 квітня  2017 року. 

 

 

Корпоративний секретар       Стеценко Н.А. 

 


