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Міністру юстиції України
пані Лукаш О.Л.

Шановна Олено Леонідівно!
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС) висловлює Вам свої
щирі вітання з нагоди призначення Вас на посаду Міністра юстиції України та,
користуючись нагодою, висловлює Вам свою повагу.
Переконані, що орієнтація на потреби та інтереси громадян як пріоритет в
роботі Міністерства юстиції, висловлений Вами, буде запорукою виконання
завдань, які поставлені Урядом та Президентом України перед міністерством.
В свою чергу, ВАКС як громадська організація, з турботою за майбутнє
ринку кредитної кооперації в Україні, представляючи інтереси 155 кредитних
спілок, які об’єднують більше півмільйона фізичних осіб (50% від загальної
чисельності членів кредитних спілок по Україні), звертається до Вас з
проханням у зв’язку з таким.
Під час реалізації заходів, передбачених підпунктом 20.1 пункту 20
Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12
березня 2013 № 128 (далі – Національний план дій на 2013 рік), Національний
банк України вийшов з пропозицією заборонити кредитним спілкам залучення
вкладів (депозитів) від своїх членів, а тим, хто хоче продовжити таку
діяльність – реорганізуватися в кооперативні банки.
На думку ВАКС, такі радикальні міри не призведуть до вирішення проблем,
що існують сьогодні на ринку кредитної кооперації.
Запровадивши на ринку безстрокові ліцензії, певне розширення фінансових
інструментів, обов’язкову участь у професійних саморегулівних об’єднаннях та у
системах гарантування (страхування) вкладів (депозитів), - на нашу думку саме
такі заходи допоможуть здійснити наступний крок розвитку та відповідальності
ринку.
Заборона кредитним спілкам залучати вклади (депозити) суперечить пункту
20.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми
економічних
реформ
на
2010-2014
роки
«Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а саме: відсутність
комплексного підходу до реформування діяльності ринку кредитної кооперації по
суті призведе не до реформування, а до ліквідації сучасного ринку взаємного
соціально-орієнтованого мікрокредитування та знищення кредитних спілок як
різновиду небанківських кооперативних фінансових установ.
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На нашу думку, пропозиція Національного банку України йде всупереч
пропозиціям Президента України щодо реформування та розвитку
національної системи кредитної кооперації, висловлені у Щорічному посланні
Президента України до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище
України у 2013 році»:
«…розширити системи кредитної кооперації у сільській місцевості;
… запровадити на законодавчому рівні надійні механізми захисту вкладів
членів кредитних спілок;».
Також, беручи до уваги специфіку діяльності, така заборона, перш за все,
вплине на вкладників кредитних спілок: частина не зможе одержувати доходи у
вигляді відсотків по депозитах, інші – не отримають кредитів, у зв’язку з
обмеженими фінансовими можливостями спілок.
У кредитних спілок і кооперативних банків дві різні мети створення: метою
створення кооперативного банку буде отримання прибутку; мета кредитної спілки задоволення потреб у взаємному кредитуванні своїх членів на кооперативних
засадах.
Сама соціальна сутність кредитної кооперації буде втрачена при
перетворенні спілок в кооперативні банки, які не стануть займатися інтересами
малозабезпечених громадян та їх дрібними проблемами.
Слід також зазначити, що ВАКС неодноразово зверталась до
Національного банку України з проханням залучити її представників до
розробки відповідного законопроекту з питань розвитку системи кредитної
кооперації.
На жаль, з невідомих обставин, ВАКС та інші представники громадськості
були позбавлені можливості прийняти участь в розробці даного законопроекту.
Отже, Національним банком України порушений один з принципів державної
регуляторної політики - прозорість та врахування громадської думки.
На сьогодні текст законопроекту також офіційно не оприлюднено, питання
розробки даного законопроекту до плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів НБУ не внесено, чим порушено статті 7 та 9 закону України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Враховуючи положення підпункту 20.1 пункту 20 Національного плану дій
на 2013 рік, та розуміючи, що такий законопроект, за умови його прийняття, буде
мати велике суспільне значення та суттєво вплине на розвиток існуючої
системи кредитної кооперації в Україні, зважаючи на підпункти 3,4 пункту 4
Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року № 395, ВАКС просить врахувати викладене
цьому листі під час проведення правової експертизи цього проекту закону,
розробленого Національним банком України, та під час підготовки зауважень і
пропозицій, у разі прийняття такого законопроекту Верховною Радою України.
З повагою та надією на співпрацю,
Президент ВАКС

В. Волковська

