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ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ

АСОЦIАЦIi З УПРАВЛIННЯ ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦIЯМИ

L]e Положення визначае статус, скJIад, повноваження Ради АСОЦIАЦIi З
УПРАВЛIНFUI ФIНАНСАМИ ТА IНВЕСТИЦШМИ (д*i - Асоцiацiя), процедуру
обрання та порядок роботи iT членiв, органiзацiю if роботи з учасниками асоцiацii,
порядок надання iнформацiТ членами АсоцiацiТ, порядок розгляду спорiв, пов'язаних з

професiйною дiяльнiстю членiв Асоцiацiiта порядок контролю за дотриманням членами
Асоцiацii Стаryту та внутрiшнiх документiв Асоцiацii. Рада с колегiirльним постiйно
дiючим управлiнським органом, який здiйснюс керiвництво поточною дiяльнiстю
АсоцiацiТ'в перiод мiж скликаннями загzLльних зборiв. Рада у своiй дiяльностi пiдзвiтна
Загальним Зборам, ними обираеться та вiдкликаеться. Очолюс Раду АсоцiацiТ Голова,
порядок обрання та вiдкликання якого встановлюсться цим Положенням.

стаття 1. Загальнi положення

l .1. Рада Асоцiацii с постiйно дiючим колегiа"гlьним органом АсоцiацiТ.

|.2.У своТй дiяльностi Рада АсоцiацiТ керуеться законодавством УкраТни, Стаryтом
АсоцiацiТ, цим Положенням та iншими внутрiшнiми документами АсоцiацiТ.

1.З. Рада Асоцiацii обирасться Загальними зборами членiв АсоцiацiТ строком на три
роки. У разi закiнчення строку повноважень членiв Ради, ix повноваження у повному
обсязi дiють до моменту обрання нового складу Ради.

1.4. У своiй дiяльностi Рада пiдзвiтна Загальним зборам Асоцiацii i органiзуе
виконання рiшень Загальних зборiв.

1.5. !о компетенцiТ Ради АсоцiацiТ наJIежить вирiшення таких питань:

а) визначення основних напрямкiв дiяльностi та розробка стратегiТ дiяльностi
АсоцiацiТ, прийняття рiчного бюджеry (з насryпним затвердженням Загальними зборами
членiв Асоцiацii) та здiйснення контролю за Тх реалiзацiею;

б) затверлження розмiру вступних, перiодичних та iнших членських BHecKiB;



в) затвердження Правил АсоцiацiТ, KpiM тих затвердження яких вiднесено до
викJIючноi компетенцi[ Зага;rьних зборiв членiв Асоцiацii;

г) встановлення порядку розгляду заяв та скарг членiв Асоцiацii;

д) призначення та звiльнення ГенерzLльного директора, визначення умов його
контракту;

е) прийняття рiшення про скJIикання чергових або проведення позачергових
Загальних зборiв АсоцiацiТ, затвердження Тх порядку денного та тексту оголошення про
проведення Зага-гlьних зборiв, прийняття рiшень про змiни в порядку денному Зага"llьних
зборiв;

е) погодження договорiв, що укладаються з метою спiвробiтництва з державними
органами, об'еднаннями професiйних учасникiв фондового ринку, асоцiацiями, iншими
юридичними особами, як резидентами так i не резидентами;

ж) обрання та припинення повноважень Голови Ради;

з) прийняття нових членiв, припинення членства в АсоцiацiТ, в тому числi
тимчасового припинення членства;

i) в разi необхiдностi, створення та органiзацiя дiяльностi KoMiTeTiB, комiсiй та

робочих груп АсоцiацiТ,

Т) здiйснення управлiння майном АсоцiашiТ, у випадку делегування таких
повноважень Загальними зборами членiв АсоцiацiТ;

к) звiтування перед Загальними зборами АсоцiацiТ з питань використання бюджету
АсоцiацiТ;

л) подання Загальним зборам АсоцiацiТ пропозицiТ щодо внесення змiн у внутрiшнi
документи АсоцiацiТ;

м) розгляд Подання ЩирекцiТ щодо спорiв пов'язаних з професiйною дiяльнiстю
членiв АсоцiацiТ та надас рекомендацiТ вiдносно ix вирiшення;

н) затверлження складу третейського суду АсоцiацiТ;

о) вирiшення iнших питань дiяльностi Асоцiацii, якi не вiднесенi до виключноТ
компетенцiТ Загатlьних зборiв членiв АсоцiацiТ, або делегованi Радi Асоцiацii Зага.пьними
зборами членiв АсоцiацiТ.

1.6. Засiдання Ради АсоцiацiТ скJIикаються за рiшенням Голови Ради, .tле не рiдше
одного разу на квартirл. Позачерговi засiдання Ради Асоцiацii можуть бути скликанi за
iнiцiативою Голови Ради, не менше трьох членiв Ради або на прохання Генерального
директора Асоцiацii.

1.7. Засiдання Ради с чинним, якщо на ньому присутнi не менше нiж половина
членiв Ради.

1.8. Рiшення Ради приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд загальнот кiлькостi
членiв Ради, що присутнi на засiданнi Ради. Член Ради може бути представлений на
ocHoBi ловiреностi, виданоТ згiдно чинного законодавства УкраТни.

1.9. Якщо на засiданнi Ради вiдсутнiй кворум, бiльшiсть присутнiх членiв Ради
може прийняти рiшення про перенесення засiдання Ради.
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стаття 2. Повtlоваження Ради Асоцiацii
2.1 . Що компетенцii Ради АсоцiацiТ вiдноситься вирiшення Bcix питань, пов'язаних

з дiяльнiстю АсоцiацiТ таlабо делегованих Радi АсоцiацiТ Загальними зборами учасникiв
АсоцiацiТ, за винятком тих, що н.Lлежать до викJIючноТ компетенцii Загальних Зборiв.

2.2. Що компетенцii Ради АсоцiацiТ, яку не може бути передано до iнших органiв,
KpiM Загальних Зборiв, наJIежить:

2.2.1, розробка пропозицiТ щодо основних напрямкiв роботи АсоцiацiТ, визначення
плану роботи Ради АсоцiацiТ на вiдповiдний piK;

2.2.2. прийнятгя плану роботи Ради АсоцiацiТ, направленого на досягнення
статутноТ мети та завдань АсоцiацiТ, iз зазначенням вiдповiдальних членiв Ради
АсоцiацiТ по конкретним обов'язкам (напрямкам кураторства), cTpoKiB виконання
передбачених таким планом роботи;

2,2.3, виконання плану роботи Ради АсоцiацiТ;

2.2.4. подання на схваJlення на засiданнi Загальних Зборiв звiту про результати
виконання плану роботи Ради АсоцiацiТ за звiтний piK.

2.2.5. пiдготовка та подання на затвердження Загальних Зборiв Положень про Раду
АсоцiацiТ та Ревiзора АсоцiацiТ, а також змiн до них;

2.2.6. забезпечення та контроль виконання рiшень Загальних Зборiв;

2.2.7, затвердження порядку повiдомлення членiв Асоцiацii про скпикання
засiдання Загальних Зборiв, органiзацiя пiдготовки до засiдання Загальних Зборiв;

2.2.8. призначення Генерального директора Асоцiацii з обов'язковим наступним
iнформуванням Загальних зборiв члегtiв АсоцiацiТ. У випадку, якщо це передбачено
законодавством, кандидатура Генерального директора Асоцiацiiузгоджусться з органом
контролю.

2.2.9. утворення KoMiTeTiB АсоцiацiТ, затвердження Положення про Комiтети та
призначення та вiдкликання голiв KoMiTeTiB;

2.2.|0. створення робочих груп та iнших структурних пiдроздiлiв АсоцiацiТ,
визначення напрямкiв Тх роботи та повноважень, а також призначення та вiдкликання
голiв таких пiдроздiлiв;

2.2.|I. визначення структури, розмiрiв та порядку сплати вступних, перiодичних та
спецiаllьних членських BHecKiB, надання пiльг при сплатi членських BHecKiB з

урахуванням вимог внутрiшнiх документiв АсоцiацiТ;

2.2.12. затвердження бюджету, рiчного фiнансового звiту, поточних планiв
дiяльностi дсоцiацii та заходiв, необхiдних для iх виконання;

2.2.1З. затвердження фiнансових планiв та iнших програм фiнансовоТ дiяльностi
АсоцiацiТ;

2.2,|4. пiдготовка та подання на затвердження Загальними Зборами щорiчних
доповiдей щодо дiяльностi Асоцiацii та виконання бюджету АсоцiацiТ;

2.2.15. затвердження штатного розкJIаду та умов оплати працi працiвникiв
АсоцiацiТ;

2,2.16. Затвердження положень, правил, процедур, регламентiв та iнших внутрiшнiх
докуменТiв АсоцiацiТ, KpiM тих, затвердженнЯ яких наJIежить до викJIючноТ компетенцiТ
Загальних Зборiв;
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2.2.17. прийом до АсоцiацiТ, виключення членiв з АсоцiацiТ;
2,2.18. прийняття рiшення щодо вступУ АсоцiацiI до всеукраiЪських та

мiжнародних громадських (неурядових) органiзацiй;

2,2,19. затвердження зразкiв печатки, штампiв, а також зразка посвiдчення члена
АсоцiацiТ;

2,2,20. розглядае Подання Дирекцii щодо спорiв пов'язаних з професiйною
дiяльнiстю членiв Асоцiацiт та надас рекомендацii вiдньсно Тх вирiшення;

2,2,2l, в разi порушення членами АсоцiацiТ вимог Статуту Асоцiацi[ та внутрiшнiх
документiв направляе рекомендацiт щодо усунення порушень;

2,2,22. iншi повноваження, вiднесенi до компетенцiТ Ради АсоцiацiТ Статутом або
рiшеннями Загальних Зборiв.

2.З. Рiшення Ради АсоцiацiТ обов'язковi до виконання
(за виключенням Загальних Зборiв), а також посадовими
пiдроздiлами Асоцiацiт, яким вони адресованi.

2.4. Обрання Голови Ради Асоцiацii..

2,4.1, ПиТання прО обраннЯ Голови Ради АсоцiацiТрозглядасться на засiданнi Ради,
що проводиться пiсля формування скJIаду Ради.

2,4.2. КаНдидатурИ на посадУ Голови Ради АсоцiацiТ висуваються безпосередньо на
засiданнi Ради АсоцiацiТ. Право висувати власну кандидатуру мас кожний член Ради
АсоцiацiТ.

2,4.3. Обрання Голови Ради АсоцiацiТ здiйснюеться вiдкритим голосуванням, при
цьому кожний член Ради мас один голос. Голова Ради АсоцiацiТ призначасться на TepMiH
повноважень Ради АсоцiацiТ.

2.4.4. У випадку припинення повноважень Голови Ради АсоцiацiТ, на найближчому
засiданнi РадИ АсоцiацiТ обираеться новий Голова Ради Асоцiацii.

2.4.5. РаДа АСОЦiаЦiТ ПРИЗНаЧае Генерального директора Асоцiацii з обов'язковим
наступним iнформуванням Загальних Зборiв Асоцiацiт. У випадку, Якщо це передбачено
законодавством, кандидатура Генерального директора узгоджу€ться з органом
контролю.

Стаття 3. Права та обов'язки членiв Ради Асоцiацii
3,1' Головним завданням члена Ради Асоцiацiт с дiяльнiсть, спрямована на

досягнення мети та виконання завдань, що стоять перед Дсоцiацiсю.
3,2. Члени Ради Асоцiацii здiйснюють свот функцiт на громадських засадах.
3.3. Член Ради АсоцiацiТ мае право:

3.3.1. представляти, на пiдставi наданих повноважень, Раду у вiдносинах з iншими
органами Асоцiацiт та структурними пiдроздiлами.

з,з,2, отримувати повну або часткову компенсацiю транспортних,
представницьких, на вiдрядження та iнших витрат, якi BiH несе в процесi urпо"аппя cBoix
обов'язкiв, у випадках, прямо передбачених рiшенням Ради Асоцiацii;

3,3,3' запитувати та отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Дсоцiацiт вiд
Генерального директора АсоцiацiТ.

iншими органами АсоцiацiТ
особами та структурними
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3.4. Член Ради АсоцiацiТ зобов'язаний:

З .4.1 . особисто та регулярно (за винятком випадкiв знаходження на лiкарняному чи

у вiдрядженнi чи за вiдсутностi з iнших поважних причин) брати участь у засiданнях
Ради;

З.4.2. працювати за планом роботи Ради АсоцiацiТ за вiдповiдним напрямком
кураторства;

З.4.З. виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Радою Асоцiацii;

З.4.4. iнформувати вiдповiдальну особу з числа штатних працiвникiв АсоцiацiТ про
змiну свого мiсця проживання та мiсця роботи.

Стаття 4. Склад та порядок формування Ради Асоцiацii

4.1. !о скJIаду Ради АсоцiацiТ входять 5 (п'ять) осiб, якi обираються Загальними
Зборами шляхом вiдкритого голосування.

4.2. Члени Ради АсоцiацiТ обираються TepMiHoM на 3 (три) роки. Перебiг TepMiHy
повноважень членiв Ради починаеться з моменту закiнчення засiдання Зага"llьних Зборiв,
на якому обрано новий склад Ради.

4.3. Членом Ради Асоцiацii не може бути Ревiзор Асоцiацii. Не допускасться
висунення до Ради осiб, якi дали згоду ба;rотуватися до на посаду Ревiзора АсоцiацiТ.

4.4. Щанi про кандидата у члени Ради АсоцiацiT подаються у письмовiй формi та
мають мiстити:

4,4,|, заяву вiд iMeHi члена АсоцiацiТ (в довiльнiй формi), представником якого с
кандидат, пiдписану уповноваженою особою, що повинна мiстити пропозицiю про
висування кандидата, прiзвище, iм'я та по батьковi кандидата, мiсце його роботи та
займану посаду.

4.4.2. анкету кандидата в члени Ради Асоцiацii (Додаток 1), яка мас бути пiдписана
кандидатом.

[окументи, передбачених цiсю статтею подаються до АсоцiацiТ не пiзнiше нiж за 2
календарних днi до дати проведення Загальних зборiв, на яких розглядасться питання
обрання Ради Асоцiацii.

4.5. У бюлетень для голосування по виборах членiв Ради Асоцiацii вносяться данi
про Bcix кандидатiв в члени Ради АсоцiацiТ.

4.б. Обраними вважаються кандидати, якi отрима;lи найбiльшу кiлькiсть голосiв.

4.7. Якщо кiлькiсть кандидатiв в члени Ради бiльше нiж кiлькiсть вакансiй,
обраними вважаються кандидати, що набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв.

4.8. Якщо кандидати набрали piBHy кiлькiсть голосiв то органiзову€ться додатковий
тур голосування по виборах з кандидатiв, що набрали piBHe число голосiв.

4.8. Повноваження члена Ради АсоцiацiТ достроково припиняються у разi:

4.8,l. подання заяви про вихiд iз членiв Ради;

4.8.2. ПоДання заяви про неможливiсть виконувати своi повноваження за станом
здоров'я;

4.8.3. виключення з Асоцiацii члена Асоцiацii, представник якого ранiше був
обраний до скJIаду Ради;
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4.8.4. припинення трудових вiдносин члена Ради з членом АсоцiацiТ;

4.8.5. набрання законноТ сили обвинувitльним вироком суду щодо нього.

4.9,У разi дострокового припинення повноважень члена Ради, Рада АсоцiацiТ дiс у
скJIадi, що зitлишився, та зберiга€ Bci повноваження, передбаченi Статутом АсоцiацiТ та
цим Положенням. При цьому кворум визначасться, виходячи з фактичного скJIаду Ради.

4.10 Загальнi збори членiв АсоцiацiТ можуть обрати iнший спосiб обрання Ради
Асоцiацii.

4.1 1. Що роботи в Радi АсоцiацiТ на пiдставi if рiшення можуть зчrлучатись cTopoHHi
експерти. Кiлькiсть cTopoHHix експертiв в Радi АсоцiацiТ не повинна перевищувати 3

осiб. CTopoHHi експерти мають право дорадчого голосу на засiданнях Ради Асоцiацii .

4.12. Конфiденцiйнiсть iнформацiТ про дiяльнiсть Асоцiацii визначасться Радою.

Стаття 5. Органiзацiя роботи Ради АсоцiацiТ

5.1. Рiшення Ради АсоцiацiТ приймаються на засiданнях Ради АсоцiацiТ.

5.1.1. Засiдання Ради АсоцiацiТ можуть проводитися в режимi вiдео-конференчiТ.

5.2. Органiзацiя засiдань Ради Асоцiацii покJIадаеться на Виконавчий орган
АсоцiацiТ.

5.3. Головуе на засiданнях Ради Голова Ради АсоцiацiТ.

5.4. До порядку денного засiдання Ради Асоцiацii можуть включатися питання,
запропонованi до розгляду не менш, нiж 20 (двадцятьма) вiдсотками вiд загальноТ
кiлькостi членiв АсоцiацiТ, не менш, нiж 3 (трьома) членами Ради АсоцiацiТ, Ревiзором
АсоцiацiТ та Генера.гtьним директором.

5.5. Iнiцiатор(и) вкJ]ючення питання до порядку денного Ради Асоцiацii повинен
(повиннi) подати iх не пiзнiше, нiж за 10 (десять) робочих днiв до проведення чергового
засiдання.

5.6. Черговi засiдання Ради АсоцiацiТ проводяться не рiдше одного разу на квартал.
Позачерговi засiдання Ради Асоцiацii скJIикаються на вимогу Голови Ради АсоцiацiТ,
Ревiзора Асоцiацii або не менше, нiж 3 (трьох) членiв Ради, Генера.пьного директора.

Iнiцiатор скJIикання позачергового засiдання Ради Асоцiацii письмово, в тому числi
за допомогою електронноТ пошти, повiдомляс Виконавчий орган АсоцiацiT про час,
мiсце проведення) ,га порядок денний такого засiдання, а також чи буле засiдання
вiдбуватись iз застосуванням методу вiдео-конференцiТ. Отримавши TaKi данi
Виконавчий орган АсоцiацiТ невiдкладно повiдомляс, шляхом направлення
повiдомлення, кожного члена Ради про мiсце, час, порядок денний та iнiцiатора
проведення позачергового засiдання Ради Асоцiацii. Повiдомлення вважасться
врученим, якщо Виконавчий орган АсоцiацiТ отримав вiд кожного члена Ради АсоцiацiТ
особисте пiдтвердження отримання ocTaHHiM вищевказаного повiдомлення.

5.7. Про чергове засiдання Ради АсоцiацiТ його члени мають бути повiдомленi
виконавчим органом дсоцiацiт додатково не пiзнiше, нiж за 7 (ciM) робочих днiв до
засiдання iз зазначенням мiсця, часу проведення та порядку денного, якщо про це не
бУло вирiшено на попередньому засiданнi Ради. Повiдомлення про позачергове
засiдання Ради Асоцiацii, що скликасться з питань, якi вимагають термiнового
вирiшення, можуть надсилатися за 2 (два) робочi днi до дати проведення засiдання iз
зазначенням мiсця, часу проведення та проекту порядку денного.
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5.8. !о повiдомлення про засiдання Ради АсоцiацiТ можуть додаватися необхiднi
матерiали, пов'язанi з порядком денним, а також обов'язково повiдомлясться метод
голосування (шляхом електронного голосування чи при особистiй присутностi), який
застосовуватиметься на засiданнi.

5.9. На засiданнi Ради АсоцiацiI можуть розглядатися питання, не BHeceHi до
порядку денного, якщо за iх включення до порядку денного проголосують не менше 2/3
(двох третин) присутнiх членiв Ради АсоцiацiТ.

5.10. Засiдання Ради € правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини
членiв Ради АсоцiацiТ. У випадку вiдсутностi кворуму протягом 7 (семи) днiв мае бути
скJIикане позачергове засiдання Ради АсоцiацiТ з тим же порядком денним.

5.1 1. Члени Ради АсоцiацiТ повиннi брати участь у засiданнях особисто.

5.12. Ревiзор АсоцiацiТ та Генеральний директор мають право брати участь у
засiданнях Ради, kpiM закритих. Голова Ради дсоцiацiт мас право прийняти рiшення про
запрошення до участi у засiданнi iнших осiб.

5.13. Рiшення на засiданнi приймаються простою бiльшiстю голосiв присутнiх
членiв Ради АсоцiацiТ.

5.14. На засiданнi Ради АсоцiацiТ ведеться протокол. Для ведення, зберiгання
протоколiв, а також пiдготовки та розсилки необхiдних MaTepia-lliB Голова Ради АсоцiацiТ
призначас секретаря Ради з числа штатних спiвробiтникiв АсоцiацiТ.

5.15. Член Ради АсоцiацiI, що не погоджуеться з рiшенням Ради, мае право
впродовж наступного робочого дня пiсля закiнчення засiдання подати у письмовому
виглядi свою окрему д}мку, яка приеднуеться до протоколу засiдання.

5.16. Прийнятi Радою АсоцiацiТ рiшення оформляються протоколом. Протоколи
пiдписуються Головою Ради Асоцiацii та секретарем засiдання i зберiгаються в порядку,
визначеному Радою. На пiдставi приЙнятих рiшень ГенеральниЙ директор АсоuiачiТ
вида€ розпорядження та накази, що е обов'язковими до виконання BciMa посадовими
особами та працiвниками АсоцiацiТ.

5.17. Електронна копiя протоколу засiдання Ради Асоцiацii розсиласться BciM
членам Ради пiсля засiдання. Члени Ради Асоцiацii мають право надати своТ зауваження
до протоколу засiдання Ради АсоцiацiТ. Кожен член Ради Асоцiацii мае право
ознаЙомитись з протоколами засiдань Ради, що зберiгаються в АсоцiацiТ, включаючи
данi про голосування, за винятком протоколу за результатами закритого засiдання Ради.

5.18. Протоколи засiдань, що не мiстять конфiденцiйноi iнформаuii, с доступними
для ознайомлення BciM членам АсоцiаuiТ. Конфiденцiйнiсть iнформацiТ, що мiститься у
протоколi, визначасться Радою АсоцiацiТ.

5.19. Bci протоколи Ради АсоцiацiТ с доступними для ознайомлення Ревiзором,
Генеральним директором та членами АсоцiацiТ, з урахуванням обмежень встановлених
п.5. l 7 цього Положення.

стаття 6. Заключнi положення

6.1. Положення набувае чинностi в порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2. Змiни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами
членiв АсоцiацiТ та пiдлягають погодженню в порядку, визначеному чинним
законодавством.
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Додаток l

до Положення про Раду Асоцiацii з

управлiння фiнансами та iнвестицiями

Анкета
кандидата в члени Ради Асоцiацii

l прiзвище, iм'я, по батьковi

уповноваженоТ особи

2. Найменування члена
Асоцiацii

2. piK наролження
1J. ocBiTa вчений ступiнь (якщо

с) публiкацiТ, HayKoBi роботи
(якщо с)

4. труловий стаж (з
зазначенням органiзацiй i
посад за ocTaHHi 5 poKiB)

5. вiдомостi щодо судимостi,
штрафiв за адмiнiстративнi
правопорушення на

фондовому ринку

6. додатковi вiдомостi, якi
визначають досвiд та
професiйнi якостi кандидата

Кандидат в члени Ради АсоцiацiТ

(


