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Положення про Щирекuiю
Асоцiацii з управлiння фiнансами та irlвестицiями

Стаття 1. Правовий статус ЩирекцiТ

1.1. !ирекцiя Асоцiацii з управлiння фiнансами та iнвестицiями (надалi
- Щирекцi") - це виконавчий орган Асоцiацii з управлiння фiнансами та
iнвестицiями (далi Асоцiацiя), який забезпечуе виконання завдань
Асоцiацii, створюс всебiчнi матерiальнi умови для дiяльностi АсоцiацiI,
органiзовуе Bci if заходи та забезпечуе iT дiяльнiсть.

Щирекцiя в своiй дiяльностi керу€ться законодавством Украiни,
Статутом Асоцiацii з управлiння фiнансами та iнвестицiями, iншими
внутрiшнiми документами Асоцiацii, рiшеннями Загальних зборiв членiв
АсоцiацiТ, Ради АсоцiацiТ, секцiй та KoMiTeTiB, створених Асоцiацiею.

|.2. Щирекцiя Асоцiацii пiдзвiтна Загальним зборам членiв Асоцiацii та
Радi Асоцiацii та органiзуе виконання ix рiшень

Члени !ирекцiI € штатними працiвниками Асоцiацii.
Труловi вiдносини мiж працiвниками Щирекцii та АсоцiацiТ базуються

на пiдставi трулового законодавства Украiни.

Стаття 2. Створення та склад ЩирекцiТ

2.1. Що складу Щирекцii АсоцiацiТ входять двi особи. Очолюе Щирекцiю
Генеральний директор, який призначасться та звiльнясться Радою АсоцiацiI.
Генера_гrьний директор мае одного заступника. Рiшення про персональний
склад членiв Щирекцii приймасться Радою Асоцiацii. Функцiональнi
обов'язки членiв ЩирекцiТ затверджуються Генеральним директором
дсоцiацii.

2.2. Генеральний директор та заступник Генер€Lльного директора:
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а) повиннi мати сертифiкат на право здiйснення дiй, пов'язаних з
безпосереднiм провадженням професiйнот дiяльностi на фондовому ринку,
встановленого нкtцIФр зразка за тими видами професiйнот дiяльностi на
фондовому ринку, за яким об'еднання мае HaMip заресструватися як ОПУ;

б) повиннi мати бездоганну лiлову репутацiю;
в) не можуть перебувати у трудових вiдносинах iз членами Дсоцiацii

та прямо або опосередковано бути пов'язаними вiдносинами контролю з
членами АсоцiацiТ;

г) матИ стаЖ роботИ на фондОвомУ ринкУ не менше трьох poKiB.

Стаття 3. Витрати на утримання Щирекцii

3.1. Витрати на утримання !ирекцii здiйснюються виключно за
рахунок бюджету Асоцiацii, затвердженого Загальними зборами членiв
Асоцiацii, в межах статей витрат, видiлених для безпосереднiх потреб
Щирекцii.

Стаття 4. Повноваження ЩирекцiТ

4.I. Щирекцiя, у вiдповiдностi з цiлями та задачами Асоцiацii,
органiзуе виконаннЯ рiшенЬ ЗагальниХ зборiВ членiв Асоцiацii та Ради
Асоцiацii та забезпечуе координацiю дiяльностi з iншими органами
АсоцiацiТ.

4.2. Що повноважень Генерального директора Асоцiацii належить:
а) органiзацiйно та матерiально забезпечус заходи, Що проводяться

Асоцiацi€ю та iT органами;
б) органiзовуе розробку Щирекцiею спiльно з iншими органами

Асоцiацiт планiв заходiв щодо розвитку Асоцiацiт та надання допомоги iT
членам, забезпечус iх виконання в межах повноважень !ирекцii;

в) спiльно з спiвробiтниками Асоцiацii забезпечус розробку проектiв
бюджету Асоцiацii на piK виносить ix на розгляд Ради Асоцiацii;

г) надас Радi Асоцiацii для розгляду та затвердження рiчнi звiти
Асоцiацii;

д) забезпечуе скликання Загальних зборiв членiв Дсоцiацii та
органiзацiю Тх проведення;

е) проводитЬ наради ЩирекцiI та координус дiяльнiсть членiв
!ирекцiТ, заслуховус звiти про ix роботу;

е) захищас iнтереси Асоцiацiт та iT членiв, представляс iT в
вiдношеннях з третiми особами в межах свотх повноважень;

ж) пiдписуе пов'язанi з дiяльнiстю Асоцiацii та Щирекцii договори та
iншi документи, що породжують для АсоцiацiТ права або обов'язки;

з) признача€ тих працiвникiв Асоцiацii, якi не призначаються Радою
АсоцiацiТ (.,. 2.| даного Положення), пiдписуе з ними труловi угоди та
визнача€ розмiр ix заробiтноТ плати;



и) надас Радi АсоцiацiТ матерiали та документи, необхiднi для iI
дiяльностi;

!\ .l., заOезпечу€ органlзацlю заходlв, направлених на професiйний picT
членiв АсоцiацiТ, членiв {ирекчiТ та працiвникiв ДирекцiТ;

i) спiвпРацюе з головами та членами секцiй та KoMiTeTiB, створених
Асоцiацiею, iнформу€ iх про дiяльнiсть та намiри !ирекцii та ефективно
викорисТовуе в iHTepecax АсоцiацiТ отрИманУ вiд них iнформацiю та данi,
необхiднi для роботи !ирекцii;

й) пiдписуе листи, звернення та iншi документи, KpiM тих, якi
вiдносяться до компетенцiт Голови Ради Асоцiацii, Голiв секцiй та
KoMiTeTiB, створених Асоцiацiсю;

к) вiдкривас розрахунковий та iншi рахунки в банкiвських установах;
Л) ДОТРИМУСТЬся обмежень, що випливають з бюджету Асоцiацii, та

РОЗМiРУ фiнансових коштiв, видiлених для безпосереднiх потреб Щирекцii;
М) ВСТаНОВЛЮе, пiдтримус та розвивас зв'язки АсоцiацiТ з iншими

асоцiацiями з метою обмiну iнформацiсю та досвiдом;
н) надсила€ членам Асоцiацii запити та встановлю€ строки надання

довiдково-iнформацiйних даних, що не вiдносяться до категорiТ
комерцiйноi тасмницi, з метою формування Асоцiацiсю аналiтичних даних
про стан вiдповiдного сегменту фондового ринку;

О) В РаЗi Встановлення членами АсоцiацiТ порушень вимог Статуту
АсоцiацiТ та внутрiшнiх документiв iнформуе Раду АсоцiацiТ;

п) регулярно iнформуе ЗМI про дiяльнiсть Асоцiацii.
4.3. ГеНеРальний директор забезпечуе пiдготовку матерiалiв на

засiданнЯ Ради АсоцiацiТ, Bci умови для нzLлежного iT проведення.
особливим правом та разом з тим обов'язком Генерального директора с
йогО особиста участЬ В засiданняХ РадИ АсоцiацiТ. На засiданнях Ради
Асоцiацii Генеральний директор мае гIраВо вислоВлювати свою точку зору
по BciM пунктам порядку денного засiдання та зобов'язаний надавати
iнформацiю про дiяльнiсть Дирекцii в перiод мiж засiданнями Ради
Асоцiацii.

Стаття 5. Щiяльнiсть ЩирекцiТ

5.1. Члени lирекцiТ в рамках if компетенцiТ виконують своI функцiТ
самостiйно, керуючись рiшеннями Ради Асоцiацii, внутрiшнiми
докуменТами АсоцiацiТ та на пiдставi письмових та усних розпоряджень
Генерального директора.

5.2. Щирекцiя постiйно здiйснюють контроль за дотриманням членами
Асоцiацiт Статуту Асоцiацiт та внутрiшнiх документiв шляхом:

- аналiзу повноти та достовiрностi iнформацii, яка нада€ться членами
Асоцiацii пiд час вступу до АсоцiацiТ;

- аналilзу повноти та достовiрностi, а також- ан€Lлlзу повноти та достовiрностi, а також cTpoKiB подання змiн до
iнформацii, яка надасться членами Асоцiацiт У разi виникнення змiн до
iнформацii, що надавалися разом iз заявою про вступ до Асоцiацii;



- щомiсячного контролю за сво€часнiстю та повнотою сплати
членами Асоцiацii перiодичних членських BHecKiB.

5.3. В разi надходження до Асоцiацii скарг, пов'язаних з
професiйною дiяльнiстю члена Асоцiацii, Щирекцiя протягом 10 (десяти)
робочих днiв аналiзуе зазначенi в скарзi питання та готуе Подання для
розгляду Радою АсоцiацiТ.

5.4- Пiсля розглядУ Радою АсоцiацiТ Подання !ирекцii щодо
розглядУ скаргИ пов'язаноТ З професiйною дiяльнiстю члена Дсоцiацii,
!ирекцiя протягом 5 (п'яти) робочих днiв надсилае скаржнику iнформацiю
щодо результатiв розгляду скарги.

В разi встановлення пiд пов'язаноТt' РаЗl ВСТаНОВЛеННЯ ПtД ЧаС РОЗГЛЯДУ СКаРГИ, ПОВ'ЯЗаНОТ З
професiЙною дiяльнiстю члена АсоцiацiТ, порушень з боку члена ДсоцiацiТ
ЩИРеКЦiя, Протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати розгляду Радою Дсоцiацii
скарги, надсилас члену Асоцiацiт рекомендацii щодо усунення порушень.

5.5. У РаЗi ВияВлення пiд час аналiзу наданоi членами Дсоцiацii
iнформацii порушень вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Дсоцiацii
Генеральний директор Асоцiацii iнформус РаДу АсоцiацiТ для прийняття
вiдповiдних рiшень.

Стаття 6. Порядок внесення змiн до Полояtення

6.1. Змiни або доповнення до даного Положення можуть бути BHeceHi
на пiдставi рiшення Ради Асоцiацii, якi пiдлягають затвердженню на
Загальних зборах членiв АсоцiацiI.

6.2. ЗмiнИ абО доповнення до даного Положення погоджуються
нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку в
установленому чинним законодавством порядку та вступають в силу з дати
прийняття вiдповiдного рiшення НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку.


