
ДОДАТОК 1 
До протоколу №18 засідання 

Ради арбітражних керуючих України 
від 06.11.2020 року 

 
 
 

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ З’ЇЗДОМ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ 
УКРАЇНИ РІШЕНЬ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ (ЗАОЧНОГО 

ГОЛОСУВАННЯ) 
 
1. Цей Порядок затверджений на виконання п.п.13.10.2 п.13.10 Статуту 
Некомерційної професійної організації «Національна асоціація арбітражних 
керуючих України» (далі – Національна асоціація арбітражних керуючих 
України, НААКУ) і визначає механізм прийняття з’їздом арбітражних керуючих 
України рішень шляхом опитування (заочного голосування) виключно з питань: 
1.1. Затвердження кошторису НААКУ, її органів, а також звітів про їх виконання;  
1.2. Встановлення розміру та порядку сплати членських внесків НААКУ;  
1.3. Затвердження Положення про членські внески.  
2. Рішення про проведення опитування (заочного голосування) приймається 
Радою арбітражних керуючих України:  
2.1. за власною ініціативою; 
2.2. на вимогу державного органу з питань банкрутства;  
2.3. на вимогу не менше 10 відсотків загальної кількості членів НААКУ;  
2.4. на вимогу не менше однієї третини рад арбітражних керуючих регіонів.  
3. Період опитування (заочного голосування) починається з дати оприлюднення 
відповідного повідомлення на офіційному вебсайті Національної асоціації 
арбітражних керуючих України unita.community та не може бути меншим ніж 
одна повна доба та більшим ніж три повних доби. 
4. Опитування членів Національної асоціації арбітражних керуючих України 
відбувається шляхом заповнення арбітражним керуючим бюлетеня з проєктом 
(проєктами) рішення стосовно питань порядку денного з’їзду арбітражних 
керуючих України та подання заповненого бюлетеня до Національної асоціації 
арбітражних керуючих України в період проведення опитування (заочного 
голосування). 
5. Функції щодо організації прийняття рішень з’їздом арбітражних керуючих 
України рішень шляхом опитування (заочного голосування), покладаються на 
Раду арбітражних керуючих України. Повноваження, передбачені п.п.9.5 та п.11 
цього Порядку можуть бути покладені на комісію з проведення опитування, 
створену з числа членів Ради арбітражних керуючих України. 
6. Рішення Ради арбітражних керуючих України про проведення опитування 
(заочного голосування) повинно містити: 
порядок денний; 
бюлетень з проєктом (проєктами) рішення стосовно питань порядку денного, за 
допомогою якого буде проводитись опитування (заочне голосування) членів 
Національної асоціації арбітражних керуючих України; 
період проведення опитування (заочного голосування) (дата і час початку та дата 
і час закінчення); 
відомості про персональний склад комісії з проведення опитування; 
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граничну дату підписання протоколу з’їзду арбітражних керуючих України, на 
якому рішення прийнято шляхом опитування (заочного голосування) (далі – 
протокол) членами Ради арбітражних керуючих України. 
7. Бюлетень з проєктом (проєктами) рішення стосовно питань порядку денного 
повинен містити інструкцію з його заповнення. 
8. Бюлетень з проєктом (проєктами) рішення стосовно питань порядку денного 
повинен передбачати можливість унесення арбітражним керуючим до нього 
такої інформації: 
прізвище, ім’я, по батькові арбітражного керуючого; 
результати голосування за кожним питанням порядку денного: "за", "проти", 
"утримався"; 
накладення кваліфікованого електронного підпису на бюлетень у формі 
електронного документа в цілому. 
9. Не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття Радою арбітражних 
керуючих України рішення про проведення опитування (заочного голосування), 
Національна асоціація арбітражних керуючих України: 
9.1. оприлюднює відповідне рішення на офіційному вебсайті Національної 
асоціації арбітражних керуючих України; 
9.2. оприлюднює на офіційному вебсайті Національної асоціації арбітражних 
керуючих України бюлетень із проєктом (проєктами) рішення стосовно питань 
порядку денного, за допомогою якого буде проводитись опитування (заочне 
голосування). Бюлетень має бути доступним для збереження на локальному 
сховищі; 
9.3. перелік членів НААКУ - арбітражних керуючих, інформація про яких станом 
на дату прийняття Радою арбітражних керуючих України рішення про 
проведення опитування (заочного голосування) внесена до Єдиного реєстру 
арбітражних керуючих України та діяльність яких не припинена чи членство 
яких в Асоціації не зупинене на строк, що перевищує 90 днів. Перелік 
формується на підставі даних Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, 
що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному 
порталі відкритих даних в мережі Інтернет; 
9.4. з офіційної електронної адреси НААКУ в домені mail.gov.ua надсилає 
запрошення до участі в опитуванні (заочному голосуванні) кожному члену 
НААКУ - арбітражному керуючому на його електронну адресу, зазначену в 
Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України. До запрошення додається 
бюлетень з проєктом (проєктами) рішення стосовно питань порядку денного, за 
допомогою якого буде проводитись опитування (заочне голосування) 
арбітражних керуючих. Арбітражні керуючі, які не подали відомості щодо 
власної електронної пошти у складі форми № 8 «Повідомлення про арбітражного 
керуючого», або здійснюють користування ресурсами, доступ до яких 
заборонено згідно Додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони 
України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін 
до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 
(санкцій)", введеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2020 року 
№ 184/2020, вважаються належно запрошеними до участі в опитуванні (заочному 
голосуванні). 
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9.5. з метою захисту результатів опитування від видалення, зміни, пошкодження, 
доступ до електронної поштової скриньки НААКУ в домені mail.gov.ua негайно 
після завершення надсилання запрошень, передбачених п.9.4. цього Порядку 
підлягає захисту розподіленим між членами Ради арбітражних керуючих 
України (або членами комісії з проведення опитування) паролем, окремі частини 
якого вводяться кожним членом Ради арбітражних керуючих окремо, методом 
“сліпого набору”.   
10. Член НААКУ подає заповнений та підписаний бюлетень на електронну 
адресу НААКУ, зазначену в бюлетені, у вигляді електронного документа з 
накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Законів 
України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про 
електронні довірчі послуги".  
11. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення періоду опитування 
(заочного голосування) члени Ради арбітражних керуючих України спільно (або 
комісія з проведення опитування): 
11.1. отримують доступ до електронної поштової скриньки НААКУ в домені 
mail.gov.ua; 
11.2. здійснюють збереження отриманих бюлетенів в локальному сховищі; 
11.3. здійснюють перевірку кваліфікованого електронного підпису електронних 
документів, що надійшли, за допомогою сервісу Центрального засвідчувального 
органу - Міністерства цифрової трансформації України (електронний ресурс 
https://www.czo.gov.ua/verify). При цьому протоколи перевірки кваліфікованого 
електронного підпису підлягають збереженню в локальному сховищі; 
11.4. встановлює кількість членів НААКУ, які взяли участь в опитуванні, за 
кількістю бюлетенів, які надійшли на електронну адресу НААКУ у вигляді 
електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису 
протягом періоду опитування (заочного голосування). Опитування (заочне 
голосування) вважається таким, що відбулось, якщо в ньому взяло участь понад 
10 відсотків членів НААКУ, включених до Переліку, зазначеного в п.9.3. цього 
Порядку;  
11.5. встановлюють результати опитування (заочного голосування). При 
підрахунку голосів враховуються лише бюлетені, які заповнені і підписані згідно 
інструкції (п.7 цього Порядку). Не враховуються бюлетені:  
- подані особами, які не запрошувалася для участі в опитуванні (заочному 
голосуванні);  
- бюлетені, підписані після закінчення періоду, відведеного для голосування (за 
умови, якщо час підпису підтверджено кваліфікованою позначкою часу для 
даних від Надавача);  
- бюлетені, подані повторно однім і тим же членом НААКУ (повторність 
встановлюється за кваліфікованою позначкою часу для даних від Надавача або 
за часом надходження наступних за першим бюлетенів від одного і того ж члена 
НААКУ).  
Рішення з’їзду арбітражних керуючих України шляхом опитування (заочного 
голосування) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість 
членів НААКУ, які взяли участь в опитуванні (заочному голосуванні); 
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11.6. складають персоніфіковану відомість голосування, в якій зазначаються ПІБ 
члена НААКУ, який взяв участь в голосуванні, і результати його волевиявлення 
по всім питанням порядку денного; 
11.7. після вчинення дій, передбачених п.11.1-11.6 цього Порядку, в межах 
строку, визначеного п.6 цього Порядку, складають і підписують протокол з’їзду 
арбітражних керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування 
(заочного голосування). 
12. Персоніфікована відомість голосування з метою верифікації результатів 
голосування та протокол з’їзду арбітражних керуючих України, на якому 
рішення прийнято шляхом опитування (заочного голосування), 
оприлюднюються на офіційному вебсайті Національної асоціації арбітражних 
керуючих України протягом 5-ти робочих днів з дня підписання протоколу з’їзду 
арбітражних керуючих України, на якому рішення прийнято шляхом опитування 
(заочного голосування). 
13. Учасники НААКУ, які не згодні з прийнятими рішеннями, мають право 
письмово викласти окрему думку, яка подається на електронну адресу НААКУ 
у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного 
підпису і підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті Національної асоціації 
арбітражних керуючих України протягом 5-ти робочих днів з дня її надходження 
з метою реалізації права члена НААКУ на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань.  
14. Цей Порядок набирає чинності з дня його затвердження Радою арбітражних 
керуючих України. 
 
 
 
 
 


