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Шановні читачі!
З 2011 року «Вісник кредитної кооперації» знову буде виходити в
друкованому вигляді.
У зв’язку із закриттям Канадської програми зміцнення кредитних
спілок в Україні (за підтримки якої з 2007 року ВАКС і ПЗВ випускали
«Вісник кредитної кооперації» раз на два місяці), а також з огляду на
непростий посткризовий період ми були змушені припинити видання
цього аналітично-інформаційного журналу в друкованому вигляді, але
щоб ви продовжували отримувати необхідну інформацію, у 2010 році
перевели його в електронний варіант.
Однак зважаючи на численні прохання представників кредитних
спілок і реальну потребу в отриманні новин й аналітичних матеріалів
саме в друкованому вигляді, вирішили відновити випуск друкованої версії видання.
Починаючи з цього номера, члени Всеукраїнської асоціації кредитних спілок й учасники Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» (у рамках членських внесків), а також передплатники будуть
щомісяця отримувати поштою «Вісник кредитної кооперації».
Зі сторінок видання ви зможете дізнатися:
 про новини й події, що відбуваються на ринку кредитної
кооперації;
 новини Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг й інших органів державної влади;
 останні зміни в законодавстві й бухгалтерії.
Крім того, у «Віснику кредитної кооперації» будуть публікуватися
аналітичні статті щодо ситуації на ринку кредитних спілок, законодавства й судової практики, бухгалтерського обліку та кадрів.
Сподіваємося, що матеріали, підготовлені фахівцями, допоможуть
вам у повсякденній роботі.
З повагою,
засновники видання
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок
та Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів»
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Конференція
Х ПОЗАЧЕРГОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ВАКС:
ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ АСОЦІАЦІЇ В 2010 РОЦІ

15

грудня 2010 року, в
Києві
(конференц-зал
готелю «Братислава»), відбулася
Х позачергова Конференція
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, в якій взяли
участь 61 член асоціації особисто й 46 — за довіреністю.
Конференція є одним із заходів, під час якого збирається
більшість членів асоціації, відповідно — це гарна можливість
для учасників ринку кредитних
спілок поспілкуватися один з
одним, а для представників регулятора й партнерів ВАКС нагода звернутися до них. Цього
разу від Державної комісії з регулювання ринку фінансових
послуг участь у Конференції
ВАКС взяла Ірина Говорун, заступник Голови Держфінпослуг.
У своєму вітальному слові з нагоди Конференції вона звернула
увагу присутніх на те, що вітчизняний ринок кредитних спілок — наразі єдиний з фінансових ринків України, який досі
показує негативну тенденцію.
Серед основних причин такого
стану справ пані Говорун назвала наявність на ринку проблемних кредитних спілок, кількість яких оцінила на рівні від
10 до 15 %. У той же час Ірина
Говорун подякувала присутнім
за те, що, не зважаючи на складну економічну й фінансову
ситуацію в країні й втрату довіри населення до фінансових
установ, кредитні спілки-члени
ВАКС спромоглися не тільки
гідно пройти випробування
кризою, а й працюють над покращенням своїх показників.
Грудень 2010 — січень 2011

Окремо заступник Голови
Держфінпослуг зупинилася на
роботі самої асоціації, зазначивши, що протягом останніх шести місяців між ВАКС і регулятором відбувається постійний
конструктивний діалог, завдяки
чому Держфінпослуг дізнається
про складнощі, які виникають у
кредитних спілок, й розуміє
позицію членів асоціації щодо
тих чи інших тенденцій на ринку. Також Ірина Говорун повідомила учасникам Конференції
про висновки, яких дійшла Комісія за останній час. Зокрема в
Держфінпослуг помітили явну
фінансову неграмотність членів
кредитних спілок і сподіваються, що кредитні спілки докладуть зусилля, щоб її усунути.
Тому Ірина Говорун звернулася
з проханням до членів ВАКС
вивісити на дошках оголошень
у своїх кредитних спілках інформаційний лист Держфінпослуг щодо пайових внесків, додаткових пайових внесків, депозитних внесків та правил нарахування на внески відсотків,
де дано визначення поняттям
«вступний внесок», «обов’язковий пайовий внесок», «додатковий пайовий внесок», «внесок
(вклад) на депозитний рахунок»,
«нерозподілений дохід».
Не менше уваги, на думку
Ірини Говорун, потрібно звернути й на показники кількості
членів кредитних спілок.
Вона порадила учасникам
Конференції вже зараз привести їх у відповідність до реальної
ситуації. Це дозволить кредитній спілці уникнути порушень,

пов’язаних з проведенням загальних зборів й оптимізувати
свої витрати. Щоб при виконанні порад Держфінпослуг залишатися в правовому полі, відповідно до законодавства, для
підтвердження членства в кредитній спілці слід:

 загальним зборам ухвалити
рішення про сплату членами
кредитних спілок ще одного
обов’язкового внеску;

 членів кредитної спілки, які
не сплатили такі внески, виключати з кредитних спілок
за порушення статуту.
Крім того, в Держфінпослуг
є міркування й наміри відмовитися від всеукраїнського статусу кредитних спілок. Під час
Конференції ВАКС заступник
Голови Держфінпослуг попросила представників ринку висловити своє бачення щодо того,
які наслідки можливі в разі ухвалення такого рішення. Так
само Ірина Говорун запитувала
ринок і про статус неприбутковості: чи готові кредитні спілки
відмовитися від нього?
Ще однією темою, з приводу
якої учасникам ринку варто
подумати, за словами Ірини
Говорун, є фінансове планування роботи кредитної спілки.
Держфінпослуг наполегливо
рекомендує спілками не уникати цього.
Що стосується планів Держфінпослуг на 2011 рік, Ірина
Говорун озвучила такі:

 опрацювання нової редакції
Концепції розвитку системи
кредитної кооперації;

 опрацювання нових норма5
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тивно-правових актів
кредитних спілок;

для

 подальша тісна співпраця з
асоціаціями кредитних спілок.
На завершення Ірина Говорун від імені всіх працівників Держфінпослуг побажала
членам ВАКС плідної роботи
в 2011 році. У свою чергу Андрій Оленчик, президент Об’єднання кредитних спілок
«Програма захисту вкладів»,
вітаючи членів ВАКС з нагоди Х
позачергової Конференції, звернувся до історії виникнення
асоціації, до її ролі в розвитку
кредитно-кооперативного руху
в Україні, а також наголосив на
функціональних і кадрових змінах, які останнім часом стосувалися саме ВАКС.
При цьому Андрій Оленчик
відзначив, що в другій половині

2010 року ВАКС вийшла на якісно новий рівень побудови стосунків і з державними органами, і з членами асоціації.
Привітання від Української
Кооперативної ради Канади
привезла з Канади Ірина Драгомирецька, заступник голови
правління кредитної спілки
«Профспілкова скарбниця», колишній директор Канадської
програми зміцнення кредитних
спілок в Україні. Так, за її словами, колеги з Канади передали
найпалкіші вітання з нагоди Х
позачергової Конференції ВАКС
й у своєму листі зазначили, що
високо цінують вклад українських кредитних спілок у розвиток кооперативного руху в світі.
Після привітань Конференція працювала у відповідності
до порядку денного. Зокрема
згідно з питаннями порядку

денного Х позачергової Конференції були затверджені такі
рішення:

 Погодити звіт про діяльність
ВАКС у червні — листопаді
2010 року.

 Погодити й взяти до уваги
інформацію про фінансову
діяльність ВАКС у червні —
листопаді 2010 року.

 Затвердити розмір членських внесків відповідно до
пропозиції Правління на
І півріччя 2011 року з урахуванням подальшого переходу на бездефіцитний бюджет.

 Затвердити основні напрямки діяльності ВАКС на 2011
рік.

 Затвердити нову редакцію
Положення про членство у
ВАКС.

Співпраця з державними органами
ПРОПОЗИЦІЇ ВАКС
ЩОДО СТАНДАРТІВ
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПОСЛУГ ДЕРЖФІНПОСЛУ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок (ВАКС)
17 грудня 2010 р. надала до
державних органів свої пропозиції до проекту розпорядження
«Про затвердження Стандартів
надання адміністративних послуг Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України». У відповідному
дисті ВАКС запропонувала
«проект Стандарту доповнити
положеннями, що встановлю-

6

ють порядок надання суб’єктами нагляду роз’яснень з питань,
що стосуються та виникають у
процесі надання/отримання
адміністративних послуг з ліцензування та внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ. А саме, передбачити створення консультаційного центру з окремим
телефоном, встановити режим
та порядок роботи такого консультаційного центру».

ОПРАЦЮВАННЯ
НОВОЇ ВЕРСІЇ
КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ
КООПЕРАЦІЇ

15

грудня, під час X позачергової
Конференції
ВАКС, присутня на конференції
заступник Голови Держфінпослуг Ірина Говорун передала
керівництву ВАКС для опрацювання та надання пропозицій
поточну редакцію проекту Концепції розвитку системи кредитної кооперації. Нагадаємо,
що протягом останніх шести
місяців Держфінпослуг уже дві-
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чі надавала проект Концепції в
різних редакціях на розгляд
Кабміну, але в силу наявності
принципових зауважень провідних міністерств і ВАКС, цей
документ обидва рази було повернуто на доопрацювання.
Повний текст Концепції читайте на сайті асоціації (новина від
21 грудня 2010 року —
www.vaks.org.ua).

ЗАСІДАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
З ПИТАНЬ
РОЗВИТКУ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ

В

ідповідно до порядку денного учасники засідання,
що відбулося 24 грудня, ухвалили рішення щодо основних засад подальшого функціонування Громадської ради з питань
розвитку саморегулювання в
Україні в зв'язку з ліквідацією
Держпідприємництва.
Так учасники засідання зауважили, що роботу ради необхідно продовжити при Кабінеті
Міністрів України. Щодо проекту Закону «Про саморегулювальні організації», рекомендованого
комітетом Верховної Ради України з питань промислової, регуляторної політики і підприємництва для прийняття в першому
читанні. Учасники засідання —
представники професійних
об'єднань ринків зауважили, що
запропонований законопроект
не дозволить побудувати ефективну модель саморегулювання
та не забезпечить правового
поля для створення механізмів
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регулювання економічних процесів у результаті дерегуляції,
що наразі проводиться в державі. Вирішили запропонувати
Верховні Раді не ухвалювати
законопроект у поданій редакції.
Також учасники засідання
підтримали пропозицію щодо
широкого обговорення учасниками ринків та їхніми об'єднаннями концепції Програми розвитку саморегулювання підприємницької діяльності.
Текст концепції Програми
розвитку саморегулювання підприємницької діяльності розміщено на сайті www.sro.org.ua.

КЕГ З ПИТАНЬ
ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ
КРЕДИТНОЇ
КООПЕРАЦІЇ
ПРОДОВЖИТЬ РОБОТУ
В 2011 РОЦІ

Д

ержавна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України підтримала пропозицію Всеукраїнської асоціації кредитних спілок щодо відновлення в 2011 році роботи
дорадчого органу при Держфінпослуг Консультаційно-експертної групи з питань діяльності ринку кредитної кооперації.
Початок роботи Консультаційно-експертної групи з питань діяльності ринку кредитної
кооперації в 2011 році запланований на кінець січня — початок лютого. ВАКС подала до
Деравної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг перелік фахівців, яких пропонує

включити до складу Консультаційно-експертної групи.

ЗАУВАЖЕННЯ ВАКС
ЩОДО ЗМІН
У ВСТАНОВЛЕННІ
ПЛАТИ
ЗА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок надала
до державних органів свої зауваження та пропозиції до проекту розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження змін
до розпорядження Держфінпослуг від 29 грудня 2003 р. № 188
«Про встановлення плати за видачу ліцензії».
Лист ВАКС і таблиця із зауваженнями та пропозиціями
асоціації розміщена на сайті
www.vsks.org.ua (новина від 12
січня 2011 р.).

ЗАУВАЖЕННЯ
ДО ПРОЕКТУ
ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ
РЕЄСТРУ
АУДИТОРСЬКИХ
ФІРМ ТА АУДИТОРІВ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок надала
до Аудиторської палати України
та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва свої
зауваження до проекту Порядку
ведення Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів.
Більше про це читайте на
сайті ВАКС (www.vaks.org.ua,
новина за 13 січня 2011 р.)
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ПРЕДСТАВНИК ВАКС
ОЧОЛИВ ГРОМАДСЬКУ
РАДУ ПРИ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ

У

Держфінмоніторингу
19 січня 2011 року відбулися установчі збори по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу. Метою установчих зборів є
необхідність підвищити рівень
забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації
державної політики в сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Установчі збори були проведені відповідно до Порядку про-

ведення установчих зборів для
виборів Громадської ради, затвердженого ініціативною групою з підготовки установчих
зборів і згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики».
Участь в установчих зборах
взяли представники 31 громадської інституції; ці інституції
об'єднують майже півтори тисячі юридичних осіб та понад дев'ятсот тисяч фізичних осіб,
котрі представляють практично
всі категорії сфери фінансового
ринку. За результатами проведених зборів було сформовано
новий склад Громадської Ради,

Біографічна довідка
Валерій Миколайович КІРСАНОВ
Народився 9 червня 1950 р. у м. Вашківці
Вижницького району Чернівецької обл.
Освіта
Освіта вища, у 1972 році закінчив Чернівецький
державний університет за спеціальністю фізика, у 1978 році закінчив Вищі курси КДБ СРСР.
Професійна діяльність
1972—1976 рр. — вчитель фізики середньої школи № 2 Застанівського району Чернівецької області, Чернівецької середньої школи № 7.
1976—1978 рр. — завідуючий відділом комсомольських організацій Першотравневого районного
комітету ЛКСМУ.
1978—2000 рр. — служба в органах Служби безпеки України.
2000—2004 рр. — завідуючий сектором з організаційно-правового забезпечення діяльності органів спецпризначення, завідуючий сектором з питань протидії легалізації одержаних злочинним
шляхом доходів Управління з питань діяльності
органів юстиції та правоохоронних органів Сек8

обрано Голову Ради, його заступників, секретаря та визначено
установчі завдання щодо діяльності Громадської Ради.
Головою ради обрано Валерія
Кірсанова, який з березня 2010
року є експертом з питань фінансового моніторингу у Всеукраїнській асоціації кредитних
спілок і був висунутий ВАКС до
складу Громадської ради. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Держфімоніторингу.
Зі списком учасників Установчих зборів з формування нового
складу Громадської ради при
Держфінмоніторингу ознайомлюйтеся за адресою http://
www.sdfm.gov.ua/content/file/
Site_docs/2011/17.01.2011/
Members.pdf.

ретаріату Кабінету Міністрів України.
2004—2005 рр. — перший заступник голови Державного департаменту фінансового моніторингу.
Указом Президента України від 11 січня 2005 року № 21/2005 призначений першим заступником
Голови Державного комітету фінансового моніторингу України.
2005—2010 рр. — заступник Голови Державного
комітету фінансового моніторингу України.
З березня 2010 року по теперішній час — експерт
з питань фінансового моніторингу у Всеукраїнській асоціації кредитних спілок.
Звання
Державний службовець ІІІ рангу, офіцер запасу —
полковник СБУ.
З грудня 1999 р. — член-кореспондент Української
академії наук Національного прогресу.
Почесний працівник Державного комітету фінансового моніторингу України — 2007 р.
Нагороди, грамоти
Почесні грамоти: Кабінету Міністрів України
(2004 р.), Головного управління державної служби
України (2004 р.).
Державна нагорода: відзнака Президента України — медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
(1997 р.).
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ЗАУВАЖЕННЯ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВАКС
ЩОДО ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ, ЯКИЙ
СТОСУЄТЬСЯ
РЕКЛАМИ У СФЕРІ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

лами у сфері фінансових послуг». Пропозицій і зауваження
ВАКС завантажуйте на сайті
(новина за 26 січня 2011 р. —
www.vaks.org.ua.)

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок 26 січня
направила до Держфінпослуг і
Держпідприємництва свої зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України щодо рек-

ЗАУВАЖЕННЯ
ТА ПРОПОЗИЦІЇ ВАКС
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ
ЩОДО
ЗАСТОСУВАННЯ
ТИМЧАСОВИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ

В

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок 27 січня
надала до державних органів
свої зауваження та пропозиції
до проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо
застосування тимчасових адміністрацій як інструменту відновлення платоспроможності небанківських фінансових установ). З текстом листа й порівняльною таблицею ознайомлюйтеся на сайті асоціації (новина
за 31 січня 2011 року —
www.vaks.org.ua).

Звернення Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
ДО НАКСУ ІЗ ЗАКЛИКОМ ДОТРИМУВАТИСЯ ДОГОВОРУ,
ПІДПИСАНОГО
МІЖ АСОЦІАЦІЯМИ

В

сеукраїнська
асоціація
кредитних спілок (ВАКС)
20 грудня 2010 року звернулася

до Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ)
з листом, в якому закликала
НАКСУ дотримуватися Договору про співпрацю між Національною асоціацією кредитних
спілок України та ВАКС щодо
запровадження постійно діючого механізму інформаційного

обміну та координації їх діяльності у пріоритетних сферах
представлення та захисту інтересів кредитних спілок, підписаного 12 листопада 2008 року.
Лист ВАКС від 20 грудня
2010 року читайте у рубриці
«Звернення ВАКС» на сайті
www.vaks.org.ua.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ З ПРИВОДУ ТЕЗИ А. МОГИЛЬОВА ПРО
«ПОХОВАННЯ» КРЕДИТНИХ СПІЛОК

З

трибуни Верховної Ради України 14 січня 2011 р. пролунала теза міністра МВС пана
А. Могильова про те, що «мы внесли предложение наверх, чтобы кредитные союзы вообще похоронили. Это структуры, которые крайне слабо влияют на экономику страны».
Зі своєї сторони ВАКС вважає за необхідне заявити таке:
Адміністрація Президента
Верховна Рада
Кабінет Міністрів
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Міністерство внутрішніх справ

України
України
України
України
України

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі — ВАКС), що представляє інтереси 151 кредитної спілки, членами яких у свою чергу є 623 900 українських громадян, з великим здивуванням сприй-

Грудень 2010 — січень 2011
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няла заяву, зроблену 14 січня 2011 р. з трибуни Верховної Ради України Міністром внутрішніх справ
України паном А. Могильовом стосовно доцільності «поховання» кредитних спілок як таких, що вкрай
слабо впливають на економіку держави, але водночас призводять до втрати коштів тисячами громадян.
Щодо тотального «поховання кредитних спілок». Українські кредитні спілки сьогодні — це
перш за все 1,52 млн громадян України, які довірили кредитним спілкам мільярди гривень своїх заощаджень. При цьому, переважна більшість кредитних спілок (понад 90 %), не зважаючи на нещодавню
фінансову кризу, продовжують ефективно, стабільно та прозоро працювати. І цей показник набагато кращий, ніж реальний стан на інших ринках фінансових послуг. То що й кого саме збирається
«поховати» Міністерство внутрішніх справ на думку його міністра?
Щодо «слабкого впливу кредитних спілок на економіку держави». У період фінансової кризи більшість кредитних спілок, на відміну від банків, кредитували населення, залишаючись фактично
єдиним джерелом фінансової підтримки для тисяч пересічних українців. І це при тому, що на відміну
від банків кредитні спілки були невиправдано позбавлені будь-якої державної підтримки.
Кредитні спілки — це кредитні установи кооперативного типу, ринкова ніша яких — соціальне
кредитування та мікрокредитування, орієнтоване на надання фінансових послуг переважно пенсіонерам і представникам малозабезпечених верств населення, дрібним підприємцям і фермерам, які не
є пріоритетною клієнтською базою для банків. Кредитні спілки значною мірою сприяють підвищенню
загального рівня купівельної спроможності та зайнятості населення, особливо в сільській місцевості.
Щодо масових зловживань з боку кредитних спілок і великої кількості пов’язаних з їхньою діяльністю кримінальних справ. Дійсно, і ми не приховуємо цього, на ринку присутня певна
кількість кредитних спілок, які мають сьогодні нестабільний фінансовий стан і недостатній рівень
платоспроможності, а відповідно і проблеми із розрахунками за зобов’язаннями перед вкладниками. І
посадові особи частини з них порушили закон, за що мають понести невідворотне покарання. Але реально таких кредитних спілок — 43(!) з 700 працюючих на ринку, або близько 6 % від загальної кількості кредитних спілок. Саме стільки кредитних спілок сьогодні знаходиться в режимі
особливого супроводження з боку регулятора в особі Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України. І саме щодо посадових осіб такої ж кількості кредитних спілок сьогодні наявні кримінальні справи по лінії Міністерства внутрішніх справ України за офіційними даними самого міністерства. То чому ж міністр Могильов дозволяє собі таким чином публічно висловлюватися про весь ринок?
Не можемо не звернути уваги на те, що з липня до грудня 2010 року працювала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ
у системі кредитної кооперації, яка детально і в повному обсязі провела аналіз ситуації на ринку кредитних спілок і підготувала відповідний звіт. На наше глибоке переконання, будь-якому державному
службовцю варто детально ознайомитися з висновками, зробленими зазначеною ТСК, перш ніж виголошувати гучні заяви та просувати необґрунтовані «ініціативи на верх».
Сьогодні ринку кредитної кооперації дійсно потрібні
Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок або поширення на кредитні спілки юрисдикції вже існуючого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Механізм рефінансування з метою підтримання ліквідності кредитних спілок з боку кредитора
останньої інстанції в особі Національного банку України.
Проведення законодавчої реформи у сфері діяльності кредитних спілок та державного регулювання такої діяльності.
Активізація та впорядкування роботи правоохоронних і контролюючих органів з метою реальної протидії проявам шахрайства у діях посадових осіб частини кредитних спілок та притягнення
таких осіб до передбаченої законом відповідальності.
Саме цього ринок давно і безрезультатно очікує від держави, в тому числі і від правоохоронних
органів. Однак, натомість протягом багатьох років ми часто отримуємо такого роду гучні безпідста-
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вні заяви, які розхитують довіру не лише до кредитних спілок, але й до всієї фінансової системи та
держави в цілому.
Ми закликаємо високопосадовців усіх гілок української влади до послідовності в своїх справах і
зваженості в своїх висловлюваннях. Адже влада — це в першу чергу відповідальність.
Президент ВАКС

В. Волковська

Навчання кредитних спілок
СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
«КАЛЬКУЛЯЦІЯ
ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК
КРЕДИТІВ»

9―10

грудня
2010
року Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) і проект технічної
допомоги «Реформування діяльності на селі» Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GTZ) і Німецької Кооперативної Асоціації «Райффайзен» (DGRV) провели в Києві семінар-практикум «Калькуляція
процентних ставок кредитів».
Протягом двох днів експерт
DGRV Філіп Хельдт-Зоргенфрай
розповів представникам українських кредитних спілок про

важливість калькуляції процентних ставок для ухвалення економічно обґрунтованого управлінського рішення, а також
ознайомив з методом калькуляції «вартості продукту» в мікрофінансовій установі, який застосовують у міжнародній
практиці.
Крім того, під час семінарупрактикуму Філіп ХельдтЗоргенфрай надав учасникам
можливі варіанти калькуляції
продукту кредитної спілки й
ознайомив з використанням
калькуляції продукту як основи
для ухвалення рішення щодо
політики процентних ставок
кредитної спілки. За результатами цього семінару-практикуму представники кредит-

них спілок здобули практичні
навички:

 з

калькуляції найважливіших
для кредитної спілки продуктів за різними варіантами її
здійснення;

 оцінювання

результатів калькуляції продукту за корисністю для діяльності кредитної
спілки та прийнятті управлінських рішень;

 калькуляції продукту за класичною формулою в мікрофінансових установах, що
включає витрати на рефінансування, ризики, операційні витрати й мінімальний
фінансовий результат.
Участь у семінарі-практикумі взяли більше 20 представників кредитних спілок.

СЕМІНАР «ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК, ЩО ВИНИКЛИ В ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ
ЧИННОСТІ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ»

С

емінар ВАКС «Особливості
оподаткування діяльності
кредитних спілок, що виникли в
зв'язку з набуттям чинності Податкового кодексу України» відбувся 21 січня, в Києві. Усього
в семінарі взяли участь пред-

Грудень 2010 — січень 2011

ставники 50 кредитних спілок,
з них 41 кредитна спілка —
член ВАКС. Учасники семінару
поставили такі питання:



Адміністрування податків
для неприбуткових організацій,
у тому числі які мають відо-

кремлені підрозділи, зміни в
термінології в новому Податковому кодексі.

 Оподаткування фінансових операцій, що здійснюються
кредитними спілками в рамках
законодавства про фінансові
11
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послуги.

 Оподаткування господарських операцій кредитних спілок (оренда приміщень, утримання автомобілів, управління
підприємством, облік і звільнення найманих робітників, інші).
 Практичне застосування
Податкового кодексу України.
Особливості оподаткування.
Під час семінару на ці пи-

тання відповідали представники Державної податкової адміністрації України:

 начальник відділу департаменту оподаткування прибутку підприємств Баліла Р. І.;


начальник відділу перевірок фінансових установ Страшний А. І.;

 начальник відділу з оподаткування доходів фізичних

осіб Добродій Т. В.
Особливості практичного застосування Податкового кодексу України висвітлювала доктор
економічних наук, викладач
Міжнародного інституту менеджменту Педь І. В.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок висловлює подяку всім учасникам семінару та
сподівається на подальшу плідну співпрацю.

СЕМІНАР «ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ В КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ»

28

січня 2011 р. ВАКС за
підтримки ОКС «ПЗВ»
та проекту технічної допомоги
«Рефор-мування фінансової діяльності на селі» Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GTZ) і Німецької Кооперативної Асоціації Райффайзен
(DGRV) провела семінар
«Практичні аспекти здійснення
корпора-тивного управління в
кредитних спілках».
На семінарі були детально
розглянуті питання проведення
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річних загальних зборів у кредитних спілках та особливості
вимог законодавства до внутрішніх документів кредитних спілок щодо корпоративного управління.
Учасники семінару отримали
поради щодо підготовки та проведення річних загальних зборів кредитних спілок, оформлення протоколів, внутрішніх
положень.
За допомогою експертів були
розглянуті типові помилки та

надані практичні рекомендації
з урахуванням останніх змін у
законодавстві.
ВАКС і 55 учасників семінару
висловлюють щиру подяку за
роботу в семінарі: Володимиру
Шерстюку — начальнику відділу інспектування кредитних
установ Держфінпослуг, Надії
Яриній — експерту ВАКС, Віталію Бойчуку — незалежному
експерту, а також фахівцям
ОКС «ПЗВ» Віктору Рудому та
Віталіні Куцибі.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Експерт рубрики:

Надія ВОЛОТОВСЬКА,
юрисконсульт
Всеукраїнської
асоціації кредитних
спілок

ЗАКОНОДАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ УКРАЇНИ
У Верховній Раді України
16 грудня 2010 р. за № 7472
було зареєстровано проект Закону України «Про кредитні
рейтинги та діяльність рейтингових агентств», яким передбачено внесення змін до низки
законів України, у тому числі й
Закону України «Про кредитні
спілки». На думку автора проекту Закону, народного депутата
України О. В. Плотнікова
(Партія регіонів), законопроект
спрямований на подальшу розбудову в Україні ринку рейтингових послуг, приведення діяльності рейтингових агентств в
Україні у відповідність до світових стандартів, посилення вимог до їхньої діяльності, встановлення відповідальності для
рейтингових агентств за порушення вимог законодавства та,
як наслідок, забезпечення учасників ринку об’єктивною професійною інформацією про
реальну кредитоспроможність
позичальників й емітентів.

Ухвалення проекту Закону,
як зазначено в пояснювальній
записці до нього, дозволить покращити інвестиційний клімат
в Україні, пожвавити інвестиційні процеси, мінімізувати ризики на фінансовому й інвестиційних ринках.
Щодо кредитних спілок, важливою є норма проекту Закону, якою передбачено внесення
змін до ст. 21 «Господарська
діяльність кредитних спілок»
Закону України «Про кредитні
спілки», а саме запропоновано
доповнити частину першу статті абзацем такого змісту:
«Загальний обсяг внесків (вкладів) від фізичних осіб, прийнятих та залучених кредитною
спілкою, що не має чинного
кредитного рейтингу, визначеного уповноваженим національним або визнаним міжнародним рейтинговим агентством,
не повинен перевищувати розміру капіталу цієї кредитної
спілки».

НОВІ ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ДЕРЖФІНПОСЛУГ
Проект розпорядження «Про погодження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо захисту прав споживачів фінансових послуг)
Проект розроблено, щоб реалізувати Концепцію захисту
прав споживачів небанківських
фінансових послуг в Україні.
Відповідно до проекту нормативно-правового акту, зміни
вносяться до Закону України
«Про захист прав споживачів»

Грудень 2010 — січень 2011

та Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» з метою врегулювання
таких понять, як:



споживач
фінансових
послуг — фізична особа, яка
придбаває, замовляє, викорис-

товує або має намір придбати
чи замовити фінансову послугу
з метою, що безпосередньо не
пов’язана з підприємницькою
діяльністю, за винятком випадків, якщо підприємцем є фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

 споживчий кредит — фінансовий кредит, який надається фінансовою установою
13
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споживачеві
на
договірних
умовах.
Серед іншого запроваджується вимога, що текст договору про надання фінансової пос-

луги має бути чітким, конкретним і зрозумілим, у випадку
наявності протиріч у тлумаченні умов договору про надання
фінансової послуги, такі умови

мають тлумачитися на користь
споживача фінансової послуги,
та передбачене право споживача щодо відкликання згоди на
укладання договору.

Закон України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
потребує внесення змін щодо
узагальненої назви суб’єктів,
які мають право надавати фінансові послуги.
На сьогодні, згідно з цим законом, їм надано визначення
«суб’єкти підприємницької діяльності». Однак, ця узагальнена назва не може включати в
своє коло кредитні спілки з таких підстав. Відповідно до частини першої ст. 1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових
послуг» кредитна спілка є фінансовою установою.
Відповідно до законів України, у тому числі ухваленого
в грудні 2010 року Податкового
кодексу України, кредитні спілки на відміну від інших небанківських фінансових фінансових
установ,
які
регулюються
Держфінпослуг, віднесені до неприбуткових установ та організацій щодо яких останнім абзацем підпункту 157.10 ст. 157
ПКУ встановлено, що доходи
таких організацій розподіляються виключно між їхніми
учасниками в порядку, встановленому відповідним законом.
Тобто до кредитних спілок, як

окремого виду фінансових установ, не мають застосовуватися
однакові з іншими видами фінансових установ підходи, у
тому числі й щодо сплати за
видачу ліцензії.
Разом з тим, відповідно до
частини першої ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво — це самостійна,
ініціативна, систематична, на
власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення
економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Частиною другою ст. 130
Господарського кодексу України
встановлено, що кредитна спілка є неприбутковою організацією. З огляду на викладене, доцільно замінити узагальнену
назву «суб’єкти підприємницької діяльності» на узагальнену
назву «суб’єкти господарювання». Потребує змін і норма,
якою розробник пропонує встановити, що протягом чотирнадцяти календарних днів споживач фінансових послуг має право відкликати свою згоду на
укладення
договору
(відмовитись від договору) про надання фінансової послуги без пояс-

нення причин. Цілком очевидно,
що можливість відкликання
згоди на укладення договору не
повинна бути безпідставною.
Обумовлення такого відкликання
певними
підставами
(невиконання умов законодавства про захист прав споживачів, окремих норм тощо) реалізує виконання особами, які надають фінансові послуги, вимог
законодавства про захист прав
споживачів. У тому числі створить передумови для забезпечення фактичними доказами
якісного виконання вимог законодавства про захист прав споживачів.
З іншого боку, споживача
фінансової послуги буде фактично позбавлено можливості
вчиняти недобросовісні та безпідставні відмови від договору
про надання фінансових послуг,
адже така відмова може негативно вплинути на фінансовий
стан та ускладнити планування фінансової діяльності особи,
яка надає фінансові послуги за
рахунок коштів, отриманих від
фізичних та юридичних осіб,
а також може порушувати
законні інтереси тих осіб, які
вкладають свої кошти на певний строк до фінансової установи.

Проект розпорядження
«Про затвердження змін
до розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України від 29.12.2003 р. № 188
«Про встановлення плати
за видачу ліцензій»

Проектом нормативно-правового акту передбачено значне
підвищення розміру плати для
кредитних спілок за користування ліцензією, переоформлення й отримання дубліката ліцензії. Відповідно до аналізу регуляторного впливу до проекту

правового акту таке підвищення зумовлене тим, що з часу
набрання чинності цим розпорядженням зміни до нього в
частині встановлення розміру
плати за видачу ліцензій кредитним спілкам не вносилися,
тобто розмір плати за їх видачу

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
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з 2004 року залишався незмінним. Поряд з цим є необхідність
поповнення Державного бюджету України та підвищення
якості здійснення процедур ліцензування.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
Відповідно до законів України, у тому числі ухваленого в
грудні 2010 року Податкового
кодексу України, кредитні спілки на відміну від інших небанківських фінансових фінансових

Проект розпорядження
«Про погодження проекту
Закону України «Про внесення змін і доповнень
до деяких законів України
щодо реклами у сфері
фінансових послуг »
Проект розроблено на виконання абзацу п’ятого підпункту
1 пункту 2 Плану заходів щодо
реалізації Концепції захисту
прав споживачів небанківських
фінансових послуг в Україні,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20.12.2010 р. № 135-р, з
метою чіткішого врегулювання
положень законодавства щодо
реклами в сфері фінансових
послуг, збільшення рівня захисту прав споживачів фінансових
послуг. Зміни стосуються Закону України «Про рекламу» та
Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Так законопроект надає
визначення реклами в сфері
фінансових послуг, вимоги до
такої реклами та рекламодавців, а також перелік ознак недобросовісної реклами та встаГрудень 2010 — січень 2011

установ, які знаходяться під
наглядом Держфінпослуг, віднесені до неприбуткових установ
та організацій щодо яких
останнім абзацем підпункту
157.10 ст. 157 ПКУ встановлено, що доходи таких організацій
розподіляються виключно між
їхніми учасниками в порядку,
встановленому відповідним законом. Тобто до кредитних спілок як окремого виду фінансових установ не мають застосовуватися однакові з іншими
видами фінансових установ

підходи, у тому числі й щодо
сплати за видачу ліцензії. До
того ж слід згадати, що згідно з
оприлюдненими Держфінпослуг
змінами до Ліцензійних умов
провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, кредитні спілки можуть отримувати як безстрокові ліцензії, так і ліцензії на
строк 3 (три) роки, що не знайшло свого відображення в запропонованій Держфінпослуг редакції змін до норм щодо плати за
видачу ліцензій.

новлює санкції за замовлення
такої реклами.

же бути доповнений також
випадком, коли банк або кредитна спілка рекламує відсотки
за депозитними договорами або
інші умови надання фінансових
послуг, які не відповідають
тим, що затверджені відповідним органом управління фінансової установи (у внутрішніх
положеннях, правилах, окремих
рішеннях).
Слід звернути увагу, що проект нормативно-правового акту не містить норми щодо необхідності попереднього погодження рекламних матеріалів з
Держфінпослуг. Такі норми містив законопроект, який був
оприлюднений Держфінпослуг
22.09.2009 р. та викликав багато зауважень і заперечень з
боку учасників ринку.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
Законопроект містить положення щодо заборони в рекламі в сфері фінансових послуг
надавати інформацію про майбутні прибутки споживачів фінансових послуг за винятком
договорів банківського вкладу
та договорів про залучення внесків (вкладів) членів кредитних
спілок на депозитні рахунки.
Слід зазначити, що вказана
норма унеможливлює повноцінне розкриття інформації щодо
умов залучення грошових коштів на депозитні рахунки як
банками, так і кредитними
спілками. У результаті клієнти можуть бути повністю дезорієнтованими відносно можливих відсотків, пропонованих фінансовою установою за відповідним видом вкладу. Окрім того,
перелік ознак недобросовісної
реклами, передбачений положеннями проекту Закону, мо-

Проект розпорядження
«Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України»
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Зміни було ініційовано листом ВАКС і ПЗВ до Держфінпослуг від 23 листопада 2010 р.
№ 01-184 та розроблено разом з
фахівцями Держфінпослуг з
метою уникнення в умовах фінансово-економічної кризи витрат на заміну та обслуговування програмного забезпечення
для подання звітних даних кредитними спілками й об’єднаними кредитними спілками (далі — кредитні спілки) до
Держфінпослуг.
Разом з тим, запропонованими змінами переноситься термін подання звітних даних кредитними спілками й об’єднаними кредитними спілками за новими формами та через webінтерфейс на офіційному сайті
Держфінпослуг у режимі online.
Метою державного регулювання є тимчасово залишити
без змін форми та порядок
складання кредитними спілками звітних даних (до 1 січня
2012 р.), а також привести у
відповідність до сучасних умов
вимог до фінансових нормативів якості активів, порядку формування графіка резерву забезпечення покриття втрат від
неповернених позичок (до 30
червня 2011 року).

Проект розпорядження
щодо застосування
тимчасових
адміністрацій як інструменту відновлення
платоспроможності
небанківських фінансових
установ
Відповідно до проекту нормативно-правового акту зміни
вносяться в низку законів, а
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саме: Кодекс адміністративного
судочинства України, Закон
України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закон
України «Про міліцію», Закон
України «Про виконавче провадження», Закон України «Про
відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом», Закону України
«Про кредитні спілки», Закон
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та Декрет
Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року № 7-93 «Про
державне мито».
У
аналізі
регуляторного
впливу до проекту Закону зазначено, що Закон України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» розглядає запровадження інституту тимчасових адміністрацій виключно
як захід впливу, тобто як інструмент покарання, в той час
як світовий досвід і вітчизняне
законодавство про банківську
діяльність розглядають цей досвід під більш широким кутом
зору, а саме як інструмент відновлення
платоспроможності
фінансової установи, яка потрапила у скрутне фінансове
становище, в тому числі не зі
своєї вини.
Отже, розробка проекту Закону зумовлена тим, що існує
нагальна потреба внесення змін
до законодавчих актів, які б
дозволили розглядати призначення тимчасової адміністрації,
зокрема як захід відновлення
платоспроможності небанківської фінансової установи, а також підвищили ефективність
тимчасових адміністрацій.

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА
Дійсно, інститут призначення тимчасової адміністрації
необхідно розглядати, насамперед, як інструмент відновлення
платоспроможності фінансової
установи.
Однак, оприлюднений проект Закону потребує комплексного доопрацювання.
Так, наприклад, у ст. 40 діючої на сьогодні редакції Закону
України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» серед
інших заходів впливу, передбачено захід впливу у вигляді відсторонення
керівництва
від
управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації.
Законопроектом передбачено внесення змін до зазначеної
статті Закону та передбачено
два окремих заходи впливу: відсторонення органів управління
фінансової установи або членів
цих органів від управління фінансовою установою; призначення тимчасової адміністрації
небанківської фінансової установи.
Отже, відсторонення членів
цих органів управління фінансової установи від управління фінансовою установою передбачено розробником як окремий захід впливу.
Водночас не передбачено підстав для застосування такого
заходу впливу.
Окрім того, не зрозуміло, які
правові наслідки можуть виникнути при виконанні цієї норми
та застосуванні заходу впливу
у вигляді відсторонення, наприклад, члена кредитного комітету. Наслідком прийняття рі-

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

НОВИНИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

шення про відсторонення всіх
органів управління фінансової
установи від управління фінансовою установою повинно бути
призначення тимчасової адміністрації.
Однак, ст. 46 проекту Закону, яка містить перелік підстав для призначення тимчасової адміністрації, такої підстави не передбачено.
Також ст. 48 проекту Закону передбачено, що оплата праці тимчасового адміністратора

(крім службовця Уповноваженого органу), а також спеціалістів, залучених ним для забезпечення виконання своїх повноважень, здійснюється згідно з
укладеними між ними та Уповноваженим органом договорами
за рахунок фінансової установи, у якій призначено тимчасову адміністрацію.
Розмір оплати праці тимчасового адміністратора (крім
службовця Уповноваженого органу) має бути не меншим за

середньомісячну заробітну плату керівника цієї фінансової
установи за 12 місяців перед
призначенням тимчасової адміністрації.
Слід зазначити, що така
норма може породити додаткове фінансове навантаження на
небанківську фінансову установу, яка вже потрапила в скрутне фінансове становище, у тому числі не зі своєї вини, та
в якій призначено тимчасову
адміністрацію.

ІНТЕРВ’Ю

Вікторія ВОЛКОВСЬКА:
«Сьогодні одним з головних наших завдань
є покращити імідж кредитних спілок
в очах і представників державних органів,
і пересічних громадян»

Президент Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок
Вікторія Волковська

Грудень 2010 — січень 2011

Новорічні свята давно закінчилися, а кредитні спілки
продовжують отримувати «подарунки». Один з останніх був від міністра Міністерства внутрішніх справ
А. Могильова — заява про необхідність ліквідувати
кредитні спілки як такі, що «слабо впливають на економіку країни». Однак самі кредитні спілки не погоджуються з думкою пана Могильова, про що й заявила
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС)
у своєму Відкритому зверненні, яке направила до державних органів і надала представникам засобів масової інформації вже того ж дня, коли пролунала заява
міністра.
Останнім часом ВАКС робить все можливе, щоб довести представникам державних органів, що кредитні
спілки таки мають право на «місце під українським
сонцем», оскільки вони потрібні й українським громадянам, і вітчизняній економіці. Роботу з Кабінетом
Міністрів, Верховною Радою, Держфінпослуг, Держпідприємництвом, Держфінмоніторингом й іншими державними органами асоціація активізувала з приходом
президента ВАКС Вікторії Волковської.

17

ІНТЕРВ’Ю

Якими, на Вашу думку, мають бути основні
напрямки роботи асоціації?
— Будь-яка асоціація має представляти інтереси своїх членів, власне, для цього її створюють.
Що ж стосується безпосередньо ринку кредитних
спілок, то зараз у його учасників є потреба в
навчанні, консультуванні з бухгалтерських, юридичних й інших питань, а також у роботі з державними органами. Власне, у цих напрямках
ВАКС й активізувала свою діяльність з липня
2010 року. Також, оскільки ВАКС була створена
як асоціація асоціацій, ми співпрацюємо з тими
обласними асоціаціями кредитних спілок, які
продовжують представляти спілки своєї області.
Наразі активно діючих асоціацій, з якими ВАКС
заключила додаткові угоди про співпрацю, нажаль, тільки 10 із 23 існуючих в Україні. Решта
або не працює, або знаходиться в стані зміни
керівництва й відновлення роботи.
У чому полягає співпраця ВАКС з державними органами?
— Це — участь у робочих, ініціативних й інших групах, утворених при Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, Держфінпослуг, Держфінмоніторингу, Держпідприємництві тощо, у розробці
нових і вдосконаленні вже існуючих нормативноправових актів, підготовці Концепції розвитку
системи кредитної кооперації й інших, важливих
для ринку, документів. Окрему роботу ВАКС проводить у напрямку покращення іміджу кредитних спілок в очах представників державних органів. Тут проблема полягає в тому, що «з легкої
руки» частини українських ЗМІ й за активної
участі деяких «лідерів» кредитних спілок у представників й Адміністрації Президента, і Кабінету
Міністрів, і ще ряду міністерств і відомств, й у
тому числі в робітників Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (профільного
регулятора) склалася не найкраща думка про ринок кредитних спілок.
Зараз наше завдання — переконати їх у тому,
що в Україні багато кредитівок, які стабільно
працюють і приносять користь пересічним громадянам нашої країни. Тому наприкінці 2010
року ВАКС розпочала PR-кампанію, у рамках
якої співпрацює з представниками засобів масової інформації в напрямку поширення через ЗМІ
позитивних статей про кредитні спілки. Також
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асоціація ініціює проведення відповідних акцій.
Зокрема нещодавно ми розпочали акцію «Дамо
позитив!», яка спрямована на те, щоб громадяни
України, котрі є вкладниками й позичальниками
кредитних спілок, розповіли представникам вищих ешелонів влади про те, наскільки для них
важливо існування кредитних спілок. Одночасно
ми запропонували обласним асоціаціям кредитних спілок налагодити співпрацювати з обласними адміністраціями — надати їм інформацію про
діючі кредитівки області й показати, в чому вони
корисні мешканцям.
Які ще заходи проводила асоціація в 2010
році
для
популяризації
кооперативнокредитного руху?
— У 2010 році ВАКС ініціювала й провела ряд
публічних заходів, наприклад, круглий стіл до
Міжнародного дня кредитних спілок, пресконференцію за участі депутата Олександра Клименка (члена Комітету ВР з питань фінансів
і банківської діяльності, голови Підкомітету з питань небанківських фінансових інститутів), пресланч для журналістів друкованих ЗМІ тощо. Також ВАКС бере участь у заходах для ЗМІ, які стосуються діяльності кредитних спілок, ринку фінансових послуг. Крім того, фахівці асоціації постійно відповідають на запити журналістів. Так
протягом 2010 року наші коментарі, інтерв’ю й
інша інформація з’являлася в провідних друкованих виданнях країни, інтернет-виданнях й інших
ресурсах, які висвітлюють діяльність небанківських фінансових установ. Також мали місце інтерв’ю для телеканалів і радіостанцій.
Що Ви можете сказати про рівень професійної підготовки співробітників кредитних
спілок?
— Кожна кредитна спілка по-своєму ставиться до профпідготовки своїх співробітників. Однак постійні зміни, які відбуваються в фінансовому секторі, у тому числі й на ринку кредитних
спілок, а також у законодавстві, змушують керівників навчатися й навчати свій персонал. Розуміючи це й маючи змогу залучати до навчання
представників державних органів, регулятора,
вітчизняних і закордонних партнерів, незалежних експертів, ВАКС з середини 2010 року провела ряд семінарів, практикумів й інші подібні
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заходи. І слід зазначити, що в них беруть активну участь не тільки члени асоціації, а й спілки,
які не входять до ВАКС. Звісно, в 2011 році ми
продовжимо роботу в цьому напрямку (про те,
які заходи асоціація планує проводити в першому
півріччі 2011 року, читайте у рубриці «Графік
заходів». — Прим. ред.).
Слід звернути увагу й на те, що в 2010 році
в частині навчання ВАКС почала співпрацювати
з Державним навчальним закладом післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері
боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням
тероризму» (22 липня 2010 р. укладено договір
про співпрацю); Університетом банківської справи Національного банку України (28 липня 2010
року укладено рамковий договір про співробітництво з навчання, перепідготовки, підвищення
кваліфікації для осіб, які провадять діяльність на
ринках фінансових послуг).
Але ж інколи немає часу чекати на відповідний семінар, оскільки відповідь потрібна
негайно. Що робити кредитній спілці-члену
ВАКС?
— Звісно, звертатися до асоціації. Ми надаємо
консультації в індивідуальному порядку з юридичних, бухгалтерських й інших питань. Однак при
цьому хочу зазначити, що в тих, хто регулярно
відвідує семінари, виникає значно менше
«гарячих» питань, ніж у тих, хто не бере участі в
навчанні. Це пов’язано з тим, що навчальні заходи ВАКС «прив’язані» до реальних потреб спілок.
Повертаючись до консультування, наголошу, що
при індивідуальному зверненні до асоціації з того
чи іншого питання, яке вже детально розглядали
під час семінару, ми не можемо надати настільки
вичерпної відповіді, оскільки часто це є в компетенції саме запрошених лекторів й експертів, а
не фахівців ВАКС. Тому раджу відвідувати семінари й інші навчальні заходи ВАКС.
З якими партнерами ВАКС ще співпрацює?
—
З
проектом
технічної
допомоги
«Реформування фінансової діяльності на селі»
Німецького Товариства Технічного Співробітництва (GTZ) і Німецької Кооперативної Асоціації
Райффайзен (DGRV). Основна мета цього проекГрудень 2010 — січень 2011

ту — покращення регулятивних умов та фінансового нагляду за сектором мікрофінансування та
пропозиції відповідних фінансових послуг для
населення сільської місцевості. Наразі триває
чергова, третя, його фаза, яка спрямована на
тісну співпрацю німецького проекту з ВАКС у
частині навчання кредитних спілок.
Постійним партнером асоціації є Об’єднання
кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (більше про це об’єднання читайте на сайті
www.pzv.net.ua. — Прим. ред.).
Судячи з розділів сайту ВАКС, асоціація надає своїм членам інформаційну підтримку.
У якому форматі це відбувається?
— Так, у рамках членських внесків ми забезпечуємо членів ВАКС інформаційними продуктами. Зокрема, кілька разів на тиждень спілки
отримують в електронному вигляді оперативні
новини — повідомлення, які стосуються виключно членів ВАКС, або інформацію, яка потребує
негайного реагування з боку спілок. Крім того,
щотижня на сайті ВАКС, у закритій зоні, ми розміщаємо «Дайджест новин» за тиждень, куди входять новини асоціації й партнерів, огляд нормативно-правових актів, корисна інформація,
огляд матеріалів ЗМІ. Ще одним продуктом є
«Вісник кредитної кооперації», який з початку
2011 року повернуто в друкований формат. Відтепер це видання члени ВАКС будуть отримувати
щотижня. І, нарешті, в електронному вигляді спілки отримують інформаційний бюлетень «Моя
кредитівка», який направлений на те, щоб допомогти їм у роботі з дійсними й потенційними членами спілки. Також на сайті ВАКС ми окремо
розміщаємо розроблені фахівцями асоціації методичні рекомендації, які мають допомагати кредитним спілкам у повсякденній роботі.
На 2010 рік прийшлося масове пере ліцензування кредитних спілок. Яку участь у цьому
процесі відіграла асоціація й наскільки складно було отримати ліцензії членам ВАКС?
— У першу чергу ми допомагали кредитним
спілкам належним чином готувати документи: й
зусиллями співробітників асоціації, й завдяки
залученим експертам. У цій справі правильно
підготовлений пакет документів і нормальні фінансові показники — запорука успіху в отриманні ліцензії.
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До речі про фінансові показники членів
ВАКС: наскільки вони оптимістичні?
— З огляду на аналіз фінансових даних кредитних спілок-членів ВАКС, який асоціація почала
робити з середини 2010 року, кредитні спілки ще
не вийшли на до кризові показники, однак спо-

стерігається покращення по основним фінансовим показникам (більше про це читайте в матеріалі «Показники кредитних спілок, які є членами
ВАКС й учасниками ПЗВ». — Прим. ред.).
Спілкувалася Анна Нагребельна
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ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК,
ЯКІ Є ЧЛЕНАМИ ВАКС Й УЧАСНИКАМИ ПЗВ
ДАННІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Станом на 30 вересня 2010 року членами
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок були
157 кредитних спілок.
Кількість членів кредитних спілок-членів
ВАКС становила 623,86 тис. осіб.
З початку 2010 року спостерігається приріст
показників діяльності кредитних спілок.
За третій квартал 2010 року кількість осіб,
які мають внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки в кредитних спілкахчленах ВАКС, зросла на 6,6 %, за 9 місяців цей
показник зріс на 3,6 %. Активи кредитних спі-

лок-членів ВАКС за ІІІ квартал 2010 р. зросли на
25,24 млн грн, що становить 3,2 %. Загалом, з
початку року цей показник зріс на 4,5 %. Сума
залишку по кредитах, наданих членам кредитних
спілок, за ІІІ квартал зросла на 6,23 %, з початку
року цей показник збільшився на 7,21 %. Депозитний портфель за III квартал 2010 р. зріс на
2,47 %, а з початку року — на 1,8 %.
Аналогічно, розмір капіталу кредитних спілок
зростає. За ІІІ квартал приріст капіталу склав
2,16 %, а з початку року цей показник зріс на
10,47 %.

ДАННІ «ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ВКЛАДІВ»
Станом на 30 вересня 2010 року учасниками
і кандидатами в учасники «Програми захисту
вкладів» (далі — учасники ПЗВ) були 49 кредитних спілок (41 учасник і 8 кандидатів в учасники). Кількість членів кредитних спілок-учасників
ПЗВ склала 356,9 тис. осіб.
За ІІІ квартал 2010 року кількість осіб, які
мають внески (вклади) членів кредитної спілки
на депозитні рахунки в кредитних спілкахучасниках ПЗВ, зросла на 14,9 %. Загалом з початку року кількість вкладників учасників ПЗВ
збільшилась на 0,5 % та склала 22,6 тис. осіб.
Кількість позичальників учасників ПЗВ зросла за ІІІ квартал на 2,5 %, за дев’ять місяців
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2010 року — на 5,9 % та склала 91,9 тис. осіб.
Активи учасників ПЗВ зросли за ІІІ квартал на
7,6 %, за дев’ять місяців 2010 року — на 12,3 %
та склали 465,1 млн грн.
Сума залишку по кредитах, наданих членам
кредитних спілок-учасників ПЗВ, станом на 30
вересня 2010 р. склала 428,9 млн грн, збільшившись за ІІІ квартал на 11,1 %, за дев’ять місяців
2010 року — на 2,8 %.
Депозитний портфель учасників ПЗВ виріс за
ІІІ квартал на 5,7 %, за дев’ять місяців 2010 р. —
на 1,5 % та склав 308,3 млн грн.
Учасники ПЗВ продовжують нарощувати капітал. Зокрема, за ІІІ квартал розмір капіталу
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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учасників ПЗВ склав 112,1 млн грн, що на 7,4 %
більше, ніж на кінець попереднього кварталу та
на 13,3 % більше, ніж на початок 2010 року.
Таким чином, після кризи спостерігається пожвавлення кредитної та депозитної діяльності

учасників ПЗВ. Підвищується попит на кредити
та можливість і бажання членів кредитних спілок
здійснювати вклади на депозитні рахунки. Спілки додатково залучають вклади, поступово збільшуючи обсяги кредитування.

Основні показники системи кредитних спілок
Період (наростаючим підсумком)
Показники

2008 р.

2009 р.

І кв. 2010

ІІ кв. 2010

ІІІ кв. 2010

829

755

728

700

679

Включено до Державного реєстру

42

15

7

4

3

Виключено з Державного реєстру

13

89

34

32

24

2 669,4

2 190,3

1 565,1

1 520,6

1 631,3

члени, які мають внески на депозитних рахунках

164,0

117,0

84,0

70,6

86,1

члени, які мають заборгованість
за кредитами

578,1

423,6

351,1

336,7

362,2

6 064,9

4 218,0

2 992,2

2 983,5

3 255,4

5 550,2

3 630,5

2 589,5

2 594,7

2 758,9

514,7

587,5

402,7

388,8

496,5

Капітал, млн грн

1 714,0

765,8

651,2

954,4

673,4

Дохід КС, млн грн

1 799,9

1 086,1

166,2

330,7

525,3

Витрати КС, млн грн

1 642,0

1 533,0

184,3

345,7

563,7

-67,6

-612,5

-453,3

-227,6

-558,4

Кредити, надані членам КС (залишок
на кін. періоду), млн грн

5 572,8

3 909,1

2 817,2

2 743,2

3 083,8

Обсяг кредитів, наданих членам КС
(за період), млн грн

6 908,8

2 415,9

456,8

995,1

1 592,8

Кількість кредитів, наданих членам
КС (за період), одиниць

680 316

289 633

335 309

141 580

227 443

Внески членів КС на депозитні рахунки (залишок на кін. періоду), млн грн

3 951,1

2 959,3

1 936,2

1 662,3

2 134,9

Внески членів КС на депозитні рахунки (за період), млн грн

5 349,7

2 610,0

451,6

822,0

1 192,6

675,0

1 177,9

840,5

821,2

976,7

Кількість зареєстрованих кредитних
спілок (на кінець періоду)

Кількість членів КС, тис. осіб, з них:

Активи, млн грн, з них:
продуктивні
непродуктивні

Нерозподілений дохід
(непокритий збиток), млн грн

Заборгованість за неповерненими та
простроченими кредитами
(залишок на кін. періоду), млн грн
За даними Держфінпослуг
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22

423,6

Всі КС

ПЗВ

385,9
1662,3

18,6
9,3
х
19,0
9,4

727,3

361,9

2959,3

561,8

279,6

291,7

537,9

703,3

х
2743,2

84,0

185,1

954,4

432,3

3909,1

11,9

91,5

х
22,5

765,8

Всі КС

9,6

774,9

2983,5

х
18,8

89,5

21,1

146,8

336,7

х
37,4

19,6

16,6

32,8

70,6

х
28,4

340,8

24,8

585,5

1520,6

х
34,4

48

151

6,1

21,7

700

x

172,6

403,9

ПЗВ

ВАКС

791,1

4218

Всі КС

ВАКС

89,4

ПЗВ

158,6

19,4

ПЗВ

ВАКС

33,2

117

Всі КС

ВАКС

471,4

ПЗВ

2190,3

Всі КС

754,0

46

ПЗВ

ВАКС

164

755

2009 р.

ВАКС

Всі КС

Кредити, наВсі КС
дані членам
КС (залишок
ВАКС
на кін. періоПЗВ
ду), млн грн
Внески членів
Всі КС
КС на депозитні рахунки
ВАКС
(залишок на
кін. періоду),
ПЗВ
млн грн
За даними ВАКС і ПЗВ

Капітал, млн
грн

Активи, млн
грн

Позичальники, тис.

Вкладники,
тис.

Кількість членів КС, тис.

Кількість кредитних спілок

Показник

ІІ кв.
2010 р.

% до всіх
кредитних
спілок
України

17,5

32,4

х

14,1

25,6

4,3

-4,3

-43,8

6,6

-3,3

-29,8

-8,2

8,8
х

7,2

24,6

7,0

-2,0

-29,3

0,1

-7,4

-20,5

1,1

-1,2

-39,7

-27,7

-22,3

-30,6

4,3

-7,9

-7,3

Динаміка ІІ кв.
2010/2009 р.,
%

19,4

х

14,5

26,0

х

26,6

43,6

х

27,8

46,5

х

20,7

38,5

х

6,9

21,6

x

% до всіх
кредитних
спілок
України

308,3

571,9

2134,9

428,9

779,8

3083,8

112,1

190,7

673,4

465,1

827,0

3255,4

91,8

152,7

362,2

22,6

34,4

86,1

356,9

623,9

1631,3

49

151

679

ІІІ кв. 2010 р.

14,4

26,8

х

13,9

25,3

х

16,6

28,3

х

14,3

25,4

х

25,3

42,2

х

26,2

40,0

х

21,9

38,2

х

7,2

22,2

x

% до всіх кредитних спілок
України

Динаміка зміни фінансових показників кредитних спілок України, у тому числі членів ВАКС та учасників ПЗВ

10,3

1,8

-27,9

18,5

7,2

-21,1

22,5

10,5

-12,1

15,2

4,5

-22,8

2,7

-3,7

-14,5

16,5

3,6

-26,4

-24,3

-17,3

-25,5

6,5

-7,9

-10,1

Динаміка ІІІ кв.
2010/2009 р., %
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ВАКС — 2010: 12 справ, що стали реальністю
1. Утворена в липні цього року парламентська
Тимчасова слідча комісія з питань розслідування
обставин та причин сучасного стану справ у системі кредитної кооперації оприлюднила свій звіт,
який заслухала Верховна Рада України 24 грудня
2010 р. під час її пленарного засідання. Звіт значною мірою базувався на пропозиціях ВАКС,
що в цілому дозволило уникнути можливих негативних наслідків для кредитних спілок внасілідок
відсутності в звіті ТСК несприятливих висновків
та рекомендацій щодо їх подальшого розвитку. У
свою чергу, звіт ТСК має надати додаткового
поштовху для проведення реальних реформ і забезпечення належної підтримки діяльності національного кредитно-кооперативного руху з боку
держави в 2011 році.
2. Протягом 2010 року Держфінпослуг у складі команди Віктора Суслова, а потім команди
Василя Волги продовжувала роботу з підготовки
нової редакції Концепції розвитку системи кредитної кооперації. Положення оновленої Концепції після її схвалення Кабінетом Міністрів України мали стати основою для подальшого просування відповідних урядових законодавчих ініціатив. Однак, оскільки пропоновані Держфінпослуг
редакції Концепції на всіх етапах її розробки містили суттєві обмеження, а подекуди прямі загрози для діяльності кредитних спілок, значною
мірою завдяки зусиллям ВАКС проходження
всіх попередніх редакцій Концепції було зупинено на стадії їх розгляду міністерствами та
секретаріатом КМУ.
3. Завдяки зусиллям ВАКС у нещодавно
прийнятому Податковому кодексі відсутні
норми, що нівелювали статус неприбутковості
кредитних спілок, а також на відміну від банків
уводили оподаткування процентів на внески
(вклади) членів кредитних спілок уже з 1 січня
2011 року, встановлювали ставку оподаткування
по доходу, розподіленому на пайові внески членів кредитних спілок, на рівні 15 %, а не 5 %,
запроваджували необхідність використовувати в
кредитних спілках при здійсненні готівкових
операцій розрахунково-касові апарати.
4. ВАКС зупинила просування з боку зацікавлених державних органів та низки народних депутатів ініціативи щодо запровадженГрудень 2010 — січень 2011

ня в діяльності кредитних спілок по аналогії
із страховиками та ломбардами бланків суворої звітності при здійсненні операцій з надання фінансових послуг. Таким чином, кредитні спілки зекономлять на кожній кредитній чи
депозитній операції вартість бланків суворої звітності (5 грн вартості бланку х 2 екземпляри бланків для кредитної спілки і клієнта відповідно),
а також витрати, пов’язані з адмініструванням
бланків суворої звітності й штрафними санкціями за їх псування чи втрату.
5. ВАКС супроводжувала ініціативи Держфінпослуг щодо виділення 1,5 млд грн з Державного бюджету для здійснення виплат вкладникам неплатоспроможних кредитних спілок через
державну спеціалізовану фінансову компанію,
а також щодо залучення рефінансування для підтримки ліквідності кредитних спілок з боку Національного банку України на рівні 250—
300 млн грн. При цьому, позиція ВАКС протягом
двох останніх років залишається незмінною —
кошти на зазначені вище цілі можуть бути виділені лише за умови, що суми компенсації/
рефінансування будуть економічно обґрунтовані
та будуть утворені прозорі й дієві механізми забезпечення їх належного цільового використання. Саме виходячи з цієї позиції й будувалася
політика ВАКС, яка була спрямована на те, щоби, за можливості, надати необхідну фінансову
підтримку кредитним спілкам, які її реально потребують, але водночас не допустити реалізації
недобросовісних фінансових схем за рахунок
платників податків під виглядом допомоги окремим кредитним спілкам чи їхнім вкладникам.
Зараз обидві зазначені ініціативи з об’єктивних
причин заблоковані.
6. Протягом 2010 р. ВАКС надала пропозиції та здійснювала поточне супроводження в
Держфінпослуг, Держпідприємницва, Держфінмоніторингу, Мінюсті, Мінфіні та Мінекономіки близько 20 проектів нормативноправових актів, що стосуються діяльності
кредитних спілок. Зокрема, було знято ініціативи відповідних державних органів щодо запровадження обов’язкового підвищення кваліфікації
керівників відокремлених підрозділів по аналогії
з головами правлінь кредитних спілок (на одну
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особу орієнтовно 2 200 грн плати за навчання та
складання іспиту без урахування витрат на проїзд, проживання та добові), а також щодо обов’язкового підвищення кваліфікації керівників відокремлених підрозділів як працівників, відповідальних за ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках (на одну особу орієнтовно 1 800
грн плати за навчання та складання іспиту без
урахування витрат на проїзд, проживання та
добові). Не було допущено повернення норми про
обов’язковість проходження аудиторного навчання головами правлінь і головними бухгалтерами
кредитних спілок при повторному складанні кваліфікаційного іспиту. Значно вдосконалено практику взаємодії між кредитними спілками та
Держфінпослуг у процесі формування даних
Державного реєстру фінансових установ. Знято
низку спірних питань, що носили системний характер, у процесі застосування до кредитних спілок з боку Держфінпослуг відповідних заходів
впливу. Не допущено адміністративного втручання в практику проходження кредитними спілками незалежного аудиту.
7. ВАКС запроваджено регулярне навчання
фахівців кредитних спілок з актуальних питань їхньої діяльності. Основними партнерами
ВАКС у цьому процесі протягом 2010 року були
Університет банківської справи Національного
банку України та система кооперативних банків
Німеччини «Райффайзенсоюз». У співпраці з Полтавським університетом економіки й торгівлі
зроблені перші кроки по розвитку дистанційного навчання фахівців кредитних спілок. Крім
цього, з боку ВАКС у співпраці з Міжрегіональним інститутом підвищення кваліфікації та Навчальним центром Держфінмоніторингу здійснювалося супроводження проходження працівниками кредитних спілок-членів Асоціації
обов’язкового підвищення кваліфікації відповідно до вимог законодавства. У 2010 році
ВАКС також відновлено традицію проведення періодичних регіональних форумів кредитних спілок.
8. На базі членства ВАКС і за підтримки ПЗВ
продовжує розвиватися Українська об’єднана
кредитна спілка, членство якої до початку 2010
року обмежувалося Львівською асоціацією кредитних спілок. УОКС у цьому році розпочала
свою співпрацю з фінансовою компанією «Ойко-
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кредит Україна» (належить міжнародному кредитному кооперативу «Ойкокредит», Нідерланди)
і ПАТ «Фольксбанк» (належить міжнародному інвестиційному холдингу WolksbankInternational,
яким володіють центральні банкии систем кооператвних банків Німеччини, Австрії та Франції).
Також у 2010 році ВАКС з метою оптимізації роботи кредитних спілок з проблемними активами
започаткувала співпрацю з низкою партнерів, зокрема фінансовою компанією PlatformaCapital.
9. У 2010 році ВАКС сформувала пакет інформаційних продуктів, які пропонувала членам ВАКС в електронному вигляді через розсилки
електронною поштою та закриту зону сайту
ВАКС. Зазначені продукти, зокрема, охоплюють
актуальні новини, тижневі огляди преси, аналітику, професійну інформацію в сфері права, судової практики, бухгалтерського обліку та кадрів.
ВАКС розробила концепцію проведення
в 2011 році широкої інформаційної кампанії,
спрямованої на відновлення позитивного іміджу кредитних спілок і довіри до них з боку
населення. Крім цього, у 2010 році ВАКС відновила роботу в напрямку розгортання програми фінансової просвіти членів кредитних
спілок.
10. ВАКС налагоджено консультування
своїх членів з питань взаємовідносин з регулятором в особі Держфінпослуг, зокрема у таких
сферах, як робота з Державним реєстром фінансових установ, дозвільні процедури, надання звітності, правозастосування. Так протягом 2010
року ВАКС надавала підтримку своїм членам
у процесі переліцензування. 2/3 кредитних
спілок, які отримали ліцензії в цьому році, були
членами ВАКС.
11. У 2010 році ВАКС запровадила обов’язкове щоквартальне подання звітності членами Асоціації для здійснення загальної аналітичної роботи та консультативної підтримки кредитних спілок з питань складання звітності й дотримання основних фінансових нормативів.
12. У 2010 році ВАКС вдосконалено режим
взаємодії з місцевими асоціаціями кредитних спілок. З 10 місцевими асоціаціями із 23,
з якими у ВАКС діють базові договори про співпрацю, ВАКС перейшла на поглиблений формат
взаємної підтримки й обміну інформацією.
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УОКС

Українська об’єднана кредитна спілка успішно завершила
фінансовий рік
2010 став роком значних
змін і здобутків Української
об’єднаної
кредитної
спілки
(УОКС):

 у лютому було ухвалено
доленосне рішення про зміну
статусу — УОКС набула всеукраїнського статусу, що відкрило
доступ до фінансових послуг
УОКС для всіх кредитних спілок, які є членами Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
(ВАКС);


у червні УОКС отримала
ліцензії на провадження діяльності із залучення внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та
здійснення діяльності з надання
фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів;

 починаючи з червня кредитні спілки-члени УОКС отримали кредити на загальну суму
2 925 400 грн і зробили внески
(вклади) на депозитні рахунки
на загальну суму 1 935 000 грн;


за 2010 рік членство
УОКС зросло більш ніж у два

рази: станом на кінець січня
2011 року до УОКС входило 37
кредитних спілок.
Варто зазначити, що протягом 2010 року УОКС активно
співпрацювала з Всеукраїнською асоціацією кредитних спілок; Об'єднанням кредитних
спілок «Програма захисту вкладів»; міжнародними проектами:
німецьким проектом технічної
допомоги «Підтримка фінансової діяльності на селі» GІZ/
DGRV та «Канадською програмою зміцнення кредитних спілок в Україні». Результатом
співпраці стало впровадження
системи аналізу фінансового
стану
кредитних
спілокпозичальників,
налагодження
ефективної
роботи
органів
управління УОКС, оптимізація
фінансової політики УОКС.
За цей нетривалий час УОКС
вдалося налагодити тісну співпрацю з іншими важливими
фінансовими партнерами: ПАТ
«Фольксбанк» і фінансовою компанією «Ойкокредит-Україна».

Результатом реалізованої в
2010 році фінансової політики
УОКС стало те, що члени УОКС
могли щомісяця отримувати
дохід на свої внески (вклади) на
депозитні рахунки.
Крім того, налагоджено схему підтримки ліквідності членів
УОКС і реалізовано спеціальні
програми кредитування УОКС
«Фольксбанком»; у 2011 році
члени УОКС зможуть отримати
довгострокові
кредити
(на
строк до 32 місяців) за рахунок
залучення коштів від юридичної особи.
Фінансовий результат УОКС
склав 87 378 грн. Увесь дохід
минулого року було спрямовано
на формування резервного капіталу УОКС, який станом на
31 грудня 2010 року склав
108 766 грн, що становить
7,3 % від активів УОКС.
Українська об'єднана кредитна спілка запрошує до співпраці всі кредитні спілки, які
є членами Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.

УОКС розширює перелік послуг для кредитних спілок
Українська об’єднана кредитна спілка (УОКС)
продовжує розширювати перелік послуг, які надає кредитним спілкам, та пропонує кредит на
строк до 32 місяців. Надання довгострокового
кредиту стало можливим завдяки співпраці
УОКС з нідерландським фінансовим кооперативом «Ойкокредит». Цей кредит здебільшого орієнтований на невеликі кредитні спілки, які працюють
з
кредитуванням
середньострокових
(близько двох років) проектів. Іноземний креди-

Грудень 2010 — січень 2011

тор виставив високі вимоги до кредитних спілок,
котрі можуть претендувати на такий кредит.
Проведений аналіз фінансового стану кредитних
спілок-членів ВАКС показав, що понад 70 кредитних спілок-членів ВАКС відповідають цим вимогам до кредитної спілки-позичальника та можуть
претендувати на отримання такого кредиту.
Принагідно повідомляємо, що відповідно до рішення спостережної Ради УОКС допустимими
є деякі відхилення від заявлених вимог. Україн-
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ська об’єднана кредитна спілка надає вашій увазі основні вимоги до кредитної спілки позичальника (читайте на сайті ВАКС, у розділі УОКС —
«Умови надання кредитів») та запрошує до співпраці.

Якщо Ви зацікавлені отримати такий кредит,
пишіть до Української об’єднаної кредитної спілки на електронну пошту uoks@vaks.org.ua або
звертайтеся за телефоном (044) 498-59-56.

ГРАФІК ЗАХОДІВ

План навчальних заходів ВАКС на І півріччя 2011р.
Місце
проведення
заходу

Назва заходу

Цільова
аудиторія

Лектори

25 березня

м. Київ

Семінар-практикум «Новини в законодавстві та отримання практичних порад
щодо здійснення фінансового моніторингу в кредитних спілках»

Відповідальні та
тимчасово відповідальні за здійснення фінансового
моніторингу в кредитних спілках

Держфінпослуг,
Держфінмоніторинг,
експерти ВАКС, ПЗВ

8 квітня

м. Київ

Семінар «Податковий Кодекс України:
особливості застосування»

Працівники кредитних спілок

Експерти ПЗВ і ВАКС

м. Київ

Семінар-практикум «Робота з боржниками. Повернення боргів. Можливі шляхи уникнення проблемних кредитів
у діяльності кредитних спілок. Виконавче впровадження. Міжособистісне спілкування»

Працівники кредитних спілок

Експерти ВАКС, ПЗВ

м. Київ

Круглий стіл «Обговорення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (законопроект
№ 2256)

ВАКС, кредитні спілки, представники державних органів

1—3 червня

м. Севастополь

Міжнародний Форум кредитних спілок

Кредитні спілки, представники державних
органів, міжнародних організацій, партнери

3 червня

м. Севастополь

ХІ Конференція ВАКС

ВАКС, кредитні спілки, представники державних органів

Семінар «Трудове законодавство
в діяльності кредитних спілок»

Працівники кредитних спілок

Дата

20 квітня

22 травня

Дата проведення уточнюється

м. Київ

Експерти ВАКС, ПЗВ

* УВАГА! За змінами в плані навчальних заходів слідкуйте на головній сторінці сайту ВАКС — www.vaks.org.ua.
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