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l. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Це Положення визначає функції та статус Департаменту з адміністрування недержавних 

пенсійних фондів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АЙ К’Ю – 
ТЕХНОЛОДЖІ» (надалі – Положення). 

1.2. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Департаменту з адміністрування недержавних 

пенсійних фондів (надалі – Департамент) прийметься уповноваженим органом Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «АЙ К’Ю – ТЕХНОЛОДЖІ». 

1.3. У своїй діяльності Департамент керується законами, нормативно-правовими актами України, 

внутрішніми документами Товариства. 
1.4. Зміни й доповнення до Положення затверджуються в установленому порядку. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ 

2.1. Основним завданням департаменту з адміністрування недержавних пенсійних фондів є 
провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ). 

2.2. Департамент з адміністрування недержавних пенсійних фондів: 

- здійснює ведення персоніфікованого обліку учасників НПФ; 
- забезпечує здійснення пенсійних виплат учасникам НПФ; 

- надає зберігачу розпорядження щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що 

здійснюються за рахунок пенсійних активів; 
- оприлюднює інформацію про чисту вартість активів НПФ, загальну кількість одиниць пенсійних 

активів НПФ та чисту вартість одиниці пенсійних активів, іншу інформацію відповідно до умов договору 

про адміністрування НПФ та вимог законодавства; 

- забезпечує складання та подання фінансової звітності НПФ відповідним органам виконавчої влади 
та радам НПФ; 

- проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з учасниками та вкладниками НПФ; 

- забезпечує приймання інформації про сплату пенсійних внесків, що сплачуються до НПФ на 
користь учасників; 

- визначає розмір та забезпечує здійснення пенсійних виплат учасникам НПФ (спадкоємцям 

учасників НПФ); 

- забезпечує переведення пенсійних коштів; 
- веде реєстр осіб, які надають агентські послуги НПФ; 

- здійснює обмін інформацією з іншими суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення та у 

випадках, передбачених законодавством, з державними органами, юридичними та фізичними особами; 
- виконує інші функції у випадках, передбачених законом. 

 

3. ФУНКІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ 
3.1 Ведення персоніфікованого обліку учасників НПФ відповідно до Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» (надалі – Закон) та інших нормативно-правових актів. 

3.2. Укладення пенсійних контрактів від імені НПФ та контроль за їх дотриманням. 

3.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з учасниками та вкладниками НПФ. 
3.4. Забезпечення приймання інформації про сплату пенсійних внесків, що сплачуються до НПФ на 

користь учасників. 

3.5. Укладення договорів про виплату пенсії на визначений строк від імені НПФ. 
3.6. Визначення розміру та забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам НПФ (спадкоємцям 

учасників НПФ) у випадках, передбачених Законом. 

3.7. Переведення пенсійних коштів у випадках, передбачених Законом. 

3.8. Вибір іншого НПФ, куди мають бути передані пенсійні кошти учасників корпоративного НПФ, 
крім учасників накопичувальної системи пенсійного страхування, у випадках, передбачених Законом. 

3.9. Надання зберігачу розпоряджень щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що 

здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 Закону. 
3.10. Здійснення організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності ради НПФ та 

проведення зборів засновників НПФ. 

3.11. Звітування на засіданнях ради НПФ, на яких розглядаються питання щодо результатів 
діяльності НПФ, через свого представника (своїх представників). 

3.12. Надання НПФ агентських та рекламних послуг, пов’язаних з його діяльністю. 

3.13. Ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги НПФ відповідно до Закону. 

3.14. Надання та оприлюднення інформації про НПФ та здійснення ним діяльності з недержавного 
пенсійного забезпечення відповідно до умов договору про адміністрування НПФ та законодавства. 

3.15. Складання та подання від імені НПФ звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України. 



3.16. Надання в письмовій формі учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування 

інформації про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх 

індивідуальних пенсійних рахунках. 
3.17. Надання в письмовій формі у випадках та відповідно до чинного законодавства України особам, 

зазначеним учасником НПФ, інформації про наявність коштів на рахунку померлого учасника НПФ. 

3.18. Виконання операцій, визначених законодавством, під час проведення ліквідації (реорганізації) 
НПФ. 

3.19. Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності НПФ. 

3.20. Ведення бухгалтерського та податкового обліку НПФ. 
3.21. Розрахунок чистої вартості активів НПФ і чистої вартості одиниці пенсійних активів (разом з 

особами, що провадять діяльність з управління активами НПФ). 

3.22. Обмін інформацією з іншими суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення та у випадках, 

передбачених законодавством, з державними органами, юридичними та фізичними особами. 
3.23. Виконання інших обов’язків у випадках, передбачених Законом та договором про 

адміністрування НПФ. 

 

4. СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

4.1. До організаційної структури Департаменту входять: 

4.1.1. відділ по роботі з вкладниками та учасниками НПФ; 
4.1.2. відділ по роботі з СПО. 

4.2. Керівництво Департаментом здійснює директор Департаменту. 

4.3. Директор Департаменту підпорядкований Дирекції і діє на підставі цього Положення, в якій 

визначаються його повноваження. 
4.4. На період тимчасової відсутності директора Департаменту його повноваження виконує 

уповноважена особа, призначена в установленому порядку. 

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ 

5.1. Організовує роботу за напрямками діяльності Департаменту і відповідає за результати його 

діяльності. 

5.2. Розподіляє посадові функціональні обов'язки працівників. Завдання, функції, права і обов’язки 
працівників Департаменту визначаються чинним законодавством, Статутом і внутрішніми документами 

Товариства. 

5.3. Здійснює контроль за роботою працівників Департаменту. 
5.4. Забезпечує: 

5.4.1. створення на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог чинного 

законодавства, a також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю; 
5.4.2. дотримання положень законодавства щодо додержання прав законних інтересів осіб з 

інвалідністю; 

5.4.3. додержання вимог чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 

5.4.4. своєчасне ознайомлення працівників Департаменту з їх посадовими інструкціями, Статутом та 
іншими внутрішніми документами Товариства відповідно до їх посадових обов`язків; 

5.4.5. захист інформації відповідно до законодавства України; 

5.4.6. підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників Департаменту; 
5.4.7. дотримання трудової й фінансової дисципліни. 

5.5. Сприяє отриманню високих результатів при виконанні поставлених завдань та зміцненню 

корпоративної культури. 

5.6. Вживає заходів для запобігання конфлікту інтересів, проявам корупційних правопорушень. 
5.7. Надає пропозиції керівництву Товариства щодо вдосконалення управління та роботи 

Департаменту. 

5.8. Вносить пропозиції, в установленому порядку, про призначення на посади і звільнення з посад 
працівників Департаменту, ïx заохочення та накладення дисциплінарних стягнень. 

5.9.Відповідно до основних завдань Департаменту інформує керівництво Товариства про виявлені 

порушення законодавства України. 
5.10. Візує і підписує документи в межах своїх повноважень. 

5.11. Спільно з Юридичною службою (та іншими підрозділами Товариства за потреби) готує 

відповіді на звернення громадян, запити на публічну інформацію, а також запити на інформацію щодо 

питань, які входять до компетенції Департаменту. 
5.12. Директор Департаменту має право: 

5.12.1. одержувати від структурних підрозділів інформацію документи та використовувати їх для 

здійснення своєї діяльності; 
5.12.2. ініціювати і проводити наради з питань діяльності Департаменту, брати участь у обговоренні 

та підготовці рішень щодо основних завдань Департаменту; 



5.12.3. вносити пропозиції з питань удосконалення роботи з кадровим забезпеченням Департаменту, 

розробки внутрішніх документів Товариства, з інших питань, які входять до компетенції Департаменту; 

5.12.4. здійснювати іншу діяльність у сфері своїх повноважень, визначених внутрішніми 
документами Товариства. 

5.13. Директор Департаменту несе персональну відповідальність за: 

5.13.1. організацію та виконання завдань та функцій покладених на Департамент; 
5.13.2. достовірність надання звітності за результатами діяльності Департаменту і виконання 

затверджених планів роботи. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

6.1. Усі працівники Департаменту відповідно до своїх посадових інструкцій несуть відповідальність 

згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання трудових обов’язків, функцій i 

поставлених завдань, недотримання вимог достовірності інформації й збереження її конфіденційності, 
недостовірне ведення обліку та складання звітності, недотримання вимог внутрішніх документів 

Товариства. 

 

7. ВЗАСМОВПДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

7.1. Департамент у своїй діяльності взаємодіє з: 

7.1.1. Дирекцією з питань: 
- забезпечення надання органам державного регулювання і нагляду інформації про діяльність 

Товариства в частині провадження діяльності з адміністрування НПФ, та про діяльність НПФ, 

адміністрування яких здійснює Товариство; 

- здійснення обміну інформацією та документами з іншими суб'єктами недержавного пенсійного 
забезпечення у випадках, порядку та обсягах, передбачених законодавством та укладеними договорами; 

- проведення аналізу змін до законодавства та підготовки пропозицій щодо приведення діяльності 

Товариства в частині провадження діяльності з адміністрування НПФ у відповідність до цих змін; 
- забезпечення укладення договорів з агентами, консультантами та іншими фахівцями з питань 

недержавного пенсійного забезпечення; 

- з інших питань, що відносяться до провадження діяльності з адміністрування НПФ. 

7.1.2. Фінансово-економічним департаментом з питань: 
- забезпечення надання та оприлюднення інформації про НПФ та здійснення ним діяльності з 

недержавного пенсійного забезпечення; 

- розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб та інших податків, що утримуються з пенсійних 
виплат; 

- надання необхідної інформації для забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності 

НПФ, адміністрування яких здійснює Товариство; 
- здійснення контролю за наданням зберігачу розпоряджень щодо переведення коштів учасника до 

іншої фінансової установи, здійснення пенсійних виплат; 

- обробка інформації від зберігача щодо переведення коштів учасника до іншої фінансової установи  

та здійснення пенсійних виплат; 
- здійснення контролю за забезпеченням обчислення розміру чистої вартості активів НПФ; 

- здійснення контролю за відповідністю структури активів НПФ вимогам чинного законодавства та 

інвестиційної декларації НПФ; 
- здійснення контролю за наданням зберігачу розпоряджень щодо перерахування коштів для оплати 

послуг, які надаються НПФ, та інших витрат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення»; 

- надання необхідної інформації для здійснення розрахунку розміру винагороди за адміністрування, 
управління активами, зберігання активів НПФ та інших витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного 

пенсійного забезпечення; 

- з інших питань, що відносяться до провадження діяльності з адміністрування НПФ; 
7.1.3. Інформаційно-аналітичним департаментом з питань: 

- розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів; 

- отримання інформації про розмір чистої вартості активів НПФ; 
- з інших питань, що відносяться до провадження діяльності з адміністрування НПФ. 


