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Голові Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
пану Волзі В.О.
Шановний Василю Олександровичу!
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі – ВАКС), що представляє інтереси 157
кредитних спілок-членів ВАКС та 23 місцевих асоціацій кредитних спілок, засвідчує
свою повагу та пропонує Вашій увазі ініціативу щодо запровадження реальних
механізмів саморегулювання на ринку кредитних спілок.
У зв’язку з цим, дозвольте Вас проінформувати, що XI звітною Конференцією ВАКС
3 червня цього року було прийнято таке рішення: «Доручити Правлінню та
Виконавчій дирекції ВАКС розробити план заходів та розпочати підготовку до
діяльності ВАКС в якості саморегулівної організації… Розпочати консультації з
Держфінпослуг, іншими зацікавленими сторонами щодо порядку та строків набуття
ВАКС статусу СРО».
На нашу думку, поєднання існуючих можливостей, кадрового, організаційного та
інформаційно-технічного потенціалу державного регулятора в особі Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та провідних професійних
об’єднань кредитних спілок значною мірою сприятиме якнайшвидшому подоланню
негативного впливу на діяльність національної системи кредитної кооперації
нещодавньої фінансової кризи, а також створить надійні передумови для
забезпечення належного рівня стабільності, прозорості та ефективності подальшої
діяльності ринку кредитних спілок.
Зокрема, ВАКС пропонує провести аналіз та оцінити можливість і доцільність
запровадження в поєднані із державними регулюванням і наглядом, а подекуди і
замість них, механізмів саморегулювання та самоконтролю в таких системно
важливих для діяльності ринку сферах:

розроблення
програм
фінансового
оздоровлення
чи
організаційної
реструктуризації (приєднання, злиття, виділ) кредитних спілок та адміністрування і
моніторинг виконання цих програм;

здійснення виведення з ринку кредитних спілок, в тому числі виконання функцій
тимчасового адміністратора та/або ліквідатора;

встановлення і запровадження правил доброчесної поведінки кредитних спілок на
ринках фінансових послуг, а також моніторинг їх дотримання;

здійснення методичного забезпечення діяльності кредитних спілок, розроблення
та сприяння запровадженню методичних рекомендацій з метою підвищення ринкової
ефективності, прозорості та надійності діяльності кредитних спілок;



здійснення передліцензійної підготовки кредитних спілок;


встановлення стандартів якості системи управління, внутрішнього контролю та
розкриття інформації кредитних спілок, а також моніторинг їх дотримання;

здійснення навчання та сертифікації фахівців кредитних спілок відповідно до
вимог, визначених державним регулятором;

одержання, встановлення повноти, коректності та достовірності, узагальнення та
аналіз звітності кредитних спілок, складеної кредитними спілками відповідно до
вимог, визначених державним регулятором;

встановлення факту відповідності програмного забезпечення та спеціального
технічного обладнання кредитних спілок, пов’язаного з наданням фінансових послуг,
вимогам, встановленим державним регулятором;

створення постійно діючого третейського суду та запровадження механізмів
досудового врегулювання спорів для врегулювання спорів між кредитними спілками
та членами кредитних спілок.
Контроль за дотриманням кредитними спілками вимог спеціального законодавства та
прийнятих саморегулівною організацією кредитних спілок (далі – СРО) стандартів і
правил має забезпечуватися з боку СРО шляхом здійснення систематичного
безвиїзного та виїзного моніторингу, у тому числі із залученням експертів та
аудиторів місцевих асоціацій кредитних спілок.
Шановний Василю Олександровичу, ми сподіваємося, що Ви знайдете можливим
розглянути нашу ініціативу по суті та започаткувати практичний діалог між
державним регулятором і ринком кредитних спілок з метою предметного обговорення
порушених вище питань.
З повагою,
Президент ВАКС

В. Волковська

