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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСЦИПЛІНАРНУ КОМІСІЮ
УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ БІРЖІ

Положення про Дисциплінарну комісію Української універсальної біржі розроблено у відповідності 
до  Закону  України  «Про  товарну  біржу»,  Статуту  Української  універсальної  біржі,  інших  актів 
чинного законодавства України та рішень Біржі.
У тексті Положення прийняті наступні скорочення:
Положення – Положення про Дисциплінарну комісію Української універсальної біржі.
Голова – Голова Дисциплінарної комісії.
Біржа – Українська універсальна біржа.
Правила –Дисциплінарні правила Біржі.
Комісія – Дисциплінарна комісія Біржі.
Торги – біржові торги, аукціони, інші біржові операції.
1. Статус Комісії та предмет її діяльності
1.1. Комісія є постійно діючим органом Біржі.
1.2. Комісія уповноважена розглядати справи про порушення членами Біржі Статуту Біржі, Правил 
біржової торгівлі, інших рішень Біржі, виносити щодо них рішення і накладати санкції відповідно до 
Дисциплінарних правил Біржі.
2. Компетенція Комісії
2.1. Компетенція Комісії поширюється за суб'єктним складом на усіх членів Біржі.
2.2.  До кола правових питань, що віднесені  до компетенції  Комісії  відносяться порушення,  склад 
яких визначено в Дисциплінарних правилах Біржі.
3. Структура Комісії
3.1. Склад Комісії утворюють п’ять його членів. Комісію очолює Голова. 
3.2. Організаційне обслуговування діяльності Комісії здійснює секретар.
4. Формування Комісії
4.1. Членом Комісії можуть бути обрані представники постійних членів Біржі, штатні співробітники 
Біржі, незалежні експерти.
4.2.  Члени  Комісії  обираються  Біржовим  комітетом  строком  на  один  рік  шляхом  таємного 
голосування з числа осіб, які виявили бажання працювати в Комісії. Список кандидатів Біржовому 
комітету представляє Генеральний директор Біржі або Голова Біржового комітету. 
4.3. Обраними до складу Комісії вважаються кандидати, що набрали найбільше число голосів.
У  випадку,  якщо  кілька  кандидатів  набрали  рівну  кількість  голосів,  то  проводиться  другий  тур 
голосування у тому ж порядку, при цьому до списків для голосування включаються кандидати, які 
набрали однакову найбільшу кількість голосів.
4.4. Виконання обов'язків члена Комісії є добровільним, персональним і безоплатним.
5. Припинення членства в Комісії
5.1. Членство в Комісії може бути припинено:
- після закінчення строку повноважень члена Комісії;
- за заявою члена Комісії.
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6. Голова Комісії 
6.1. Голова Комісії призначається Біржовим комітетом.
6.2. Голова Комісії:
- скликає засідання Комісії та головує на них;
- надає керівним органам Біржі доповідь про діяльність Комісії;
- представляє Комісію у керівних органах Біржі та інших організаціях;
- здійснює контроль за виконанням рішень Комісії та вчиняє інші дії, що виходять зі змісту даного 
Положення.
7. Член Комісії
7.1. Член Комісії бере участь у його засіданнях з правом голосу.
8. Секретаріат Комісії
8.1.  Секретар  Комісії  виконує  обов'язки  щодо  організаційного  забезпечення  діяльності  Комісії,  а 
також:
- виносить ухвалу про прийняття справи до провадження;
- виконує доручення членів Комісії з підготовки засідань;
- запитує необхідну інформацію за дорученням членів Комісії;
-  інформує  членів  Біржі  про  діяльність  Комісії  та  прийнятих  нею рішень,  а  також виконує  інші 
функції, що виходять зі змісту даного Положення.
8.2. Секретар Комісії веде діловодство.
9. Порядок розгляду справ у Комісії
9.1. Справа в Комісії порушується прийняттям заяви від будь-яких зацікавлених осіб.
Заява приймається секретарем Комісії.
Заява повинна містити:
- дату подання заяви;
- найменування заявника, поштову адресу;
- вимогу особи, яка подає заяву;
- обґрунтування вимоги заявника;
- перелік доданих до заяви документів;
- документ, що підтверджує повноваження представника.
9.2.  Після  прийняття  заяви  або  повідомлення  секретар  Комісії  зобов'язаний  розглянути  заяву 
протягом 3-х днів з дня його надходження та прийняти вмотивовану ухвалу про порушення або про 
відмову  в  порушенні  дисциплінарного  провадження.   Ухвалу  про  відмову  в  порушенні 
дисциплінарного провадження може бути винесено, якщо із заяви або повідомлення випливає, що 
дане питання не відноситься до компетенції Комісії.
9.3.  Голова  Комісії  в  строк  не  більше  місяця  оголошує  проведення  засідання.
Секретар сповіщає членів Комісії про проведення засідання.
9.4.  Особи,  учасники  засідання,  сповіщаються  про  день  проведення  засідання  і  їм  надається 
десятиденний термін для здійснення всіх подальших дій:  для підготовки,  можливість присутності 
тощо.
Терміни по цьому пункту визначає Голова Комісії або секретар. 
У тому випадку,  якщо особи, учасники засідання,  були оповіщені про день проведення засідання 
Комісії,  і  є  докази  такого оповіщення,  то  їх  відсутність  не є  перешкодою для слухання справи і  
винесення по ній рішення.
9.5.  Матеріали  справи  представляє  членам  Комісії  доповідач,  член  Комісії,  який  призначається 
Головою.
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9.6  При  прийнятті  рішення  члени  Комісії  керуються  чинним  законодавством,  а  також 
Дисциплінарними правилами Біржі.
9.7. При ухваленні рішення кожен член Комісії має один голос. У випадку рівності голосів – голос 
Голови є вирішальним.
Члени Комісії,  не  згодні  з  прийнятим рішенням,  мають право скласти  і  долучити  до прийнятого 
рішення особливу думку, яка є складовою частиною зазначеного рішення.
9.8. Засідання Комісії є повноважним, якщо в ньому беруть участь як мінімум половина від складу 
Комісії, включаючи особу, яка виконує функції Голови.
9.9. Засідання Комісії є відкритими. Справи про дисциплінарні порушення розглядаються в закритих 
засіданнях,  якщо  заявник  або  притягнутий  до  дисциплінарної  відповідальності  Учасник  торгів 
заперечує  проти  проведення  відкритого  засідання,  а  також  у  випадках,  коли  інформація, 
представлена в ході дисциплінарного провадження, містить державну, комерційну таємницю або є 
конфіденційною відповідно до законодавства України і внутрішніх документів Біржі.
9.10. Комісія встановлює свої власні правила проведення засідання в питаннях, неврегульованих цим 
Положенням.
10. Надання інформації
10.1. Секретар Комісії має право запитувати у членів Біржі, органів і посадових осіб Біржі, третіх 
осіб інформацію в обсязі,  необхідному для повного,  всебічного та об'єктивного дослідження всіх 
обставин, прийнятого до розгляду справи.
10.2. Запит про надання інформації, зазначеної в пункті 1 цієї статті, повинен містити посилання на 
справу, обставини якої підлягають з'ясуванню, і точний перелік запитуваних відомостей.
10.3. Запит про надання інформації, зазначеної в пункті 1 цієї статті, направляється особі, якій він 
адресований,  в письмовій формі поштовим повідомленням,  вручається особисто під розписку або 
факсом.
10.4. Член Біржі, орган чи посадова особа Біржі, яким відповідно до цієї статті направлено запит, 
зобов'язані надати протягом 5 робочих днів з дати його отримання відповіді по суті запитань, які 
містяться в ньому або мотивовану відмову про неможливість надання запитуваної інформації.
11. Конфіденційність
11.1.  Члени Біржі,  органи та  посадові  особи Біржі  відповідно до чинного законодавства  України 
вживають всіх залежних від них заходів для збереження конфіденційної інформації, що стосується 
діяльності Комісії.
12. Зміни та доповнення
12.1. Всі доповнення і зміни до Положення, прийняті в установленому порядку після його прийняття, 
є його невід'ємною складовою частиною і оформляються у вигляді окремих спеціальних додатків до 
нього або безпосередньо вносяться в текст Положення із зазначенням підстави і дати прийняття та 
порядку їх застосування.
12.2.  Зміни та доповнення до цього Положення, прийняті  Біржовим комітетом,  направляються на 
узгодження Дирекції  Біржі не пізніше десяти днів з моменту їх прийняття і набирають чинності,  
якщо протягом 10 днів з моменту їх надходження Дирекція не направила повідомлення про відмову.
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