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ТЕМА НОМЕРУ

Відео з заходів Агропорту м.Львів. Інтерв'ю кредитних спілок по співпраці КС з КЕП
Як пройшла дискусійна панель на тему «Фінансування агровиробників:
послуги, інструменти, можливості», яка була організована Проектом «КЕП» (в рамках «AGROPORT West Lviv 2019»), презентації представлені на панелі, коментарі
представників кредитних спілок щодо результатів взаємодії з Проектом КЕП та
враження керівника Проекту КЕП – Еви Сєржинської від роботи з кредитними
спілками: дивіться у відеоролику, який був підготовлений Всеукраїнською
асоціацією кредитних спілок
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Робоча зустріч в офісі ВАКС з представником
Проекту ERA
03 травня 2019 р. в офісі ВАКС
відбулася робоча зустріч за участі
Президента ВАКС Ольги Мороз,
Директора
Інформаційноконсультаційного центру ВАКС
Нікішина Максима, Голови правління Української об'єднаної кредитної спілки Надії Жили та
співробітника
Проекту
USAID
«Економічна підтримка Східної
України» (ERA) Дениса Василенка. Були обговорені питання доступу до фінансових ресурсів.

Щорічні збори учасників Робочої групи КЕП
16 травня 2019 р. в Києві відбулись
щорічні збори кредитних спілок – учасників Робочої групи КЕП. Захід відкрила
директор Проекту «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП) в
Україні» Ева Сєржиньска, яка звернулась
до присутніх з привітальним словом і подякувала партнерським кредитним спілкам за активну співпрацю у напрямку
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

розширення агрокредитування та підвищення якості фінансових послуг для агровиробників. Фахівці Проекту провели
огляд діяльності КЕП за минулий звітний період відповідно до цілей Проекту
в цілому та підсумували результати діяльності Робочої групи КЕП, зокрема.
Крім того були визначені пріоритетні
напрямки роботи Робочої групи на на5
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ступний звітний період, в т.ч. планування тренінгових заходів для партнерських
КС і запровадження нових спеціалізованих інструментів.
У заході взяли участь представники

22 партнерських кредитних спілок, а також профільних асоціацій, зокрема, президент ВАКС Ольга Мороз, президент
НАКСУ Петро Козинець і віце-президент
НАКСУ Людмила Кравченко.

За матеріалами офіційної сторінки КЕП у facebook

Тренінгова сесія для
учасників
Робочої групи КЕП
За сприяння Проекту КЕП 17 травня
2019 р. представники партнерських КС
взяли участь у тренінговій сесії, під час
якої були розглянуті декілька корисних
для роботи кредитних спілок тем.
Олег Дяченко, спеціаліст з комп’ютерної безпеки, надав рекомендації з питань захисту інформації в комп’ютерних
системах, зокрема, в ПК та ноутбуках, в
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т.ч. з використанням як локальних, так
і відкритих мереж.
Оксана Бізенкова, експерт із фандрейзенгу, представила інформацію
щодо донорського фінансування, зокрема, класифікації донорів та різновидів грантових програм, можливих шляхів для пошуку грантодавців і найбільш розповсюджених причин їхньої
відмови, а також можливостей кредитних спілок в отриманні донорського
фінансування та участі у співфінансуванні позичальників КС.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Розглянуті теми викликали зацікавленість і жваву дискусію серед учасників
заходу.
Також 17 травня у приміщенні готелю
«Либідь» Проект КЕП провів тренінг для
представників шести кредитних спілок, які
працюють з Моделлю розвитку кредитної
спілки MCUB. Ознайомитися із принципами даної Моделі можна за посиланням.
Під час заходу експерт WOCCU Оскар Гузман представив аналіз ринку кредитних
спілок України у міжнародному контексті та презентував ряд практичних прикладів, реалізація яких може сприяти розбудові вітчизняного ринку. У заході також
взяли участь працівники інших зацікавлених кредитних спілок та представники
НАКСУ, ВАКС.
Матеріал за інформацією Проекту "Кредитування сільськогосподарських виробників" (КЕП)»

ВАКС увійшла до нового складу Громадської
Ради при Нацкомфінпослуг
27 травня у приміщенні Нацкомфінпослуг відбулись установчі збори з формування нового складу Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
За результатами установчих зборів була сформована громадська рада, до складу якої увійшла Ольга Мороз, президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.

З матеріалами установчих зборів та засіданням Громадської ради можна ознайомитись на офіційному сайті Нацкомфінпослуг
7
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Відбулася чергова звітна ХXІІ Конференція Всеукраїнської асоціації кредитних спілок
У Львові, 31 травня, відбулася чергова звітна ХХІІ Конференція ВАКС
На чергову звітно-виборчу Конференцію ВАКС з'їхалися делегати від кредитних спілок - учасників ВАКС з усіх куточків України.
Відповідно до Порядку денного чергової звітно-виборчої ХXІІ Конференції
ВАКС, учасниками були прийняті рішення:
1. Затвердити звіт про діяльність ВАКС у 2018 р.
1.1. Затвердити виконання Основних напрямків (планів) діяльності і розвитку Всеукраїнської асоціації кредитних спілок на 2018 - 2020 роки
2. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 р.
3. Затвердити звіт про діяльність Правління ВАКС за 2018 р
4. Затвердити звіт про виконання бюджету ВАКС за 2018 р
5.1 Затвердити шкалу членських внесків до ВАКС
5.2 Оновлену шкалу членських внесків до ВАКС запровадити з 1 липня 2019 року.
5.3 Базою для розрахунку розміру членського внеску до ВАКС є розмір активів кредитної спілки станом на кінець останнього дня звітного періоду:
6.1 Припинити повноваження членів Правління ВАКС.
6.2 Визначити кількісний склад Правління ВАКС у розмірі дев'яти осіб членів Правління.
6.3 Провести голосування за подані членами ВАКС кандидатурами до складу Правління ВАКС.
6.4 Обрати до складу Правління ВАКС наступні кандидатури >>>
7.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії.
7.2 Визначити кількісний склад Ревізійної комісії у розмірі 3 осіб членів комісії.
7.3 Обрати до складу Ревізійної комісії ВАКС кандидатури >>>
8. Інформацію взяти до відома та запропонувати всім кредитним спілкам долучитися до відзначення 200-річчя з дня народження Ґалаґана Григорія Павловича
З Протоколом ХХІІ Конференції ВАКС можна ознайомитися за посиланням >>>
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ВАКС взяла участь у заході проекту USAID
"Трансформація фінансового сектору": Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні
05 червня ВАКС взяла участь у прес-конференції на тему: «Чи фінансово грамотні українці? Презентація результатів загальнонаціонального дослідження», співорганізаторами, якого були Проект USAID "Трансформація фінансового сектору"
та Національний банк України.
Програми фінансової грамотності мають бути одним з найважливіших пріоритетів для України. Нове дослідження фінансової грамотності в Україні, проведене з використанням методики Організації економічного співробітництва і розвитку
(ОЕСР), показало, що Україна разом з Польщею знаходиться на 30-ому та останньому місці у рейтингах. Результат України за Індексом фінансової грамотності ОЕСР
(знання, ставлення, поведінка) становить 11,6 балів (проти 13,2, що є середнім показником тридцяти країн) і переконливо свідчить про те, що Національна стратегія з
підвищення фінансової грамотності є вкрай важливою.
Опитування було проведено на замовлення Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору" та Національного банку
України методом інтерв’ю «обличчя до обличчя» у грудні 2018 року. Загальнонаціональна вибірка становила 2007 респондентів
віком від 18 до 79 років. Похибка не перевищує 2,2%. «Це третє опитування з фінансової
грамотності в Україні. Проте, це перше в історії України опитування, яке проводилося на основі анкети, яку розробила ОЕСР. Це дозволяє
розрахувати Індекс фінансової грамотності ОЕСР для України та порівняти його з результатами тридцяти інших країн», - зазначив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID
"Трансформація фінансового сектору".
Індекс фінансової грамотності ОЕСР
складається з балів за фінансові знання (наприклад, базових понять процентів, інфляції), ставлення до
питань, які стосуються фінансів (наприклад, короткострокове чи довгострокове мислення) та фінансову поведінку (наприклад, фінансове
планування, здійснення заощаджень). Низький рейтинг
України пов'язаний з поганими результатами за ком«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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понентами індексу, які стосуються ставлення та знань.
«Відмінності між країнами є вражаючими. Середній бал за ставлення до фінансових
питань в Україні був 2,4 (за шкалою від 1 до 5) і був набагато нижчим за середній показник
(3,3) тридцяти країн, які брали участь в опитуванні», зазначив Роберт Дрейк, основний автор звіту за результатами дослідження. На низький бал за ставлення, очевидно, впливає нестійкий характер економічного зростання країни, дві фінансові кризи за останні п'ятнадцять років, інфляція та девальвація національної валюти»

Рівень фінансової грамотності є найнижчим у віковій групі 18-24 роки (10,6 балів проти 12,1 у віковій групі
25-34 роки). Це вказує на те, що пріоритетними могли б
стати ініціативи з фінансової грамотності для підлітків і
молоді. Українці рішуче підтримують викладання фінансової грамотності у школах – 70% хотіли б, щоб дітей навчали в школі, як розпоряджатися
своїми фінансами.
Дослідження демонструє, що
програми з фінансової грамотності
повинні бути одним з найважливіших пріоритетів для України. Люди з нижчими доходами, нижчим
рівнем освіти та ті, які не мають
банківських рахунків, демонстрували нижчі результати та почувалися менше фінансово забезпеченими. Такі українці найбільше б
виграли від фінансової просвіти.
За матеріалами прес-релізу конференції проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"
10
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Заключне засідання Громадської Ради при
Держфінмоніторингу
У
приміщенні Державної
служби фінансового моніторингу
України 07 червня 2019 р. відбулося дев’яте засідання
Громадської
ради при Держфінмоніторингу, в якому взяла участь Президент ВАКС Ольга Мороз.
Під час засідання на порядку денному обговорювали зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення

участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики». Крім того,
учасники засідання,
обговорили
організаційні питання щодо надання
пропозицій до складу ініціативної групи
з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Фінансова інклюзія
12 червня, Президент ВАКС Ольга Мороз, взяла участь у форумі з фінансової
інклюзії, який провели: Національний банк України, проект USAID
«Трансформація фінансового сектору» та компанії Mastercard і Visa.

Ця подія об’єднала спікерів із Австралії, Великої Британії, Індії, Кенії, Норвегії, Польщі, США, Туреччини та понад 300 гостей форуму – посадовців, бізнесменів,
експертів, освітян, громадських діячів.
Великою вдачею для форуму стало спеціальне звернення до учасників від Її
Королівської Величності Максими, Королеви-консорт Нідерландів, яка є Спеціальною уповноваженою Генерального Секретаря ООН з питань фінансової інклюзії
задля розвитку, Почесною меценаткою Глобального партнерства за фінансову інклюзію Великої двадцятки, а також Почесною головою Голландської платформи з
фінансової грамотності Money Wise. Її Королівська Величність Максима – провідний голос у світі з питань просування загальнодоступних, ефективних і безпечних
фінансових послуг і їхнього відповідального використання.
"На світовому рівні ми спостерігаємо, як творці політики і приватний сектор
сприяють швидкому прогресу через використання можливостей цифрових технологій і пошук спільних рішень. Я звертаюся до всіх зацікавлених сторін, як з державного, такі з приватного секторів, співпрацювати задля пошуку шляхів посилення
економічного зростання в Україні і закордоном та покращення фінансового життя
кожного", – закликала учасників форуму. Її Королівська Величність Максима, Королева-консорт Нідерландів у своєму письмовому зверненні до учасників форуму.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Звернення зачитав посол Королівства Нідерландів в Україні
Едуард Хукс.
Разом із Королевою Максимою з привітальним словом до учасників форуму звернулась Cюзан К. Фрітц, директор Регіональної
місії USAID в Україні та Білорусі. "Розвиток
фінансового сектору – це не просто результат
економічного зростання; розвиток фінансового сектору сприяє економічному зростанню. Для досягнення сталого економічного зростання Україні потрібний добре розвинений та інклюзивний
фінансовий сектор", – зазначила Сюзан К. Фрітц, директор Регіональної місії
USAID в Україні та Білорусі.
Голова Національного банку України Яків Смолій виступив із основною доповіддю форуму. "Фінансова інклюзія примножує можливості українців. Доступ до кредитів сприяє підприємництву, а доступ до
страхування створює "подушку безпеки". На макро рівні це спроможність країни протидіяти кризовим явищам. А для кожного українця – можливість бути готовим до швидких змін та непередбачуваних обставин, якими так сильно наповнене життя нашої країни в останні два десятиліття", – наголосив на позитивних результатах від підвищення фінансової доступності Голова Національного банку України Яків Смолій.
У яких напрямках Україні потрібно посилювати роботу? Організатори пропонують розібратися під час тематичних дискусій.
Фінансова інклюзія: світові тенденції та практики
"Ключовим фактором успіху в залученні людей у фінансову систему є співпраця бізнесу та держави. Сьогодні безготівкова інфраструктура в країні стрімко
розвивається, а реалізовані у партнерстві рішення smart city – з інтеграції платежів
у міську інфраструктуру – часто стають драйверами безготівкового стилю життя. Ми бачимо великий потенціал для розвитку безготівкової економіки у впровадженні digital-рішень. За дослідженням Mastercard Digitalization Trust Survey 2019, українці дуже відкриті до інновацій і навіть випереджають в цьому багато європейських країн: 87% наших співгромадян хочуть платити смартфоном, 58% української аудиторії вже користуються платіжними додатками, що є одним із найвищих показників у Європі. Ми активно працюємо над впровадженням технологічних рішень, які стимулюватимуть ще
більше українців надавати перевагу безготівковим платежам включатися у фінансову систему", – підкреслила Інга Андрєєва, генеральний директор Mastercard в Україні та Молдові.
Загальний доступ і користування фінансовими послугами: чия відповідальність?
"Довіра – важливий фактор у користуванні фінансовими сервісами. Для посилення довіри та підвищення фінансової інклюзії Національний банк встановлює нові стандарти захисту прав споживачів фінпослуг. Ми починаємо впроваджувати нове регулювання. Три основні кроки для його реалізації: розробляємо нове регулювання взаємин клієнт – провайдер фінпослуг; створюємо в НБУ
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окремий підрозділ, якій буде опікуватися саме зверненнями громадян, а також запускаємо Call-center та Єдиний центр прийому громадян, щоб вони могли оперативно отримувати відповіді на свої питання", – розповів заступник Голови Національного банку Роман Борисенко.
Фінансова грамотність: допомагаючи українцям тримати власні фінанси
під контролем
"Національні стратегії із фінансової грамотності впроваджуються вже у понад
50 країнах світу. Результативність національного підходу не викликає сумнівів: серед країн, що першими впорядкували свої заходи на базі стратегії, найбільше країн
-лідерів за рівнем фінансової грамотності. В Україні на спільну
для усього фінансового сектору стратегію фінансової грамотності учасники ринку чекали давно. Зараз на базі потужного
фундаменту напрацювань останніх 5 років Національний
банк як лідер реформ фінансового сектору серед держорганів
презентує своє бачення майбутнього. Найважливіше: стратегія
покликана дати українцям конкретні вміння та навички для
успішного фінансового життя та індивідуальної фінансової
стабільності", – наголосила директор Департаменту комунікацій Національного банку Наталія Бондаренко.
Бізнес та інновації: тандем уряду й галузі
"Згідно з дослідженнями Світового Банку третина населення України залишається поза фінансовою системою. Якщо говорити про економічно активну частину населення з огляду сфери діяльності Visa, то ми відзначаємо три ключових тренди, які сприяють зростанню фінансової грамотності. По-перше, це вплив бар’єрів у
використанні безготівкових платежів на рівень фінансової грамотності, наприклад, пов’язаних з безпекою. По-друге, доступність безготівкових платежів – можливість сплачувати безконтактно в транспорті формує звичку і сприяє загальному зростанню безконтактних платежів. І, по-третє, якість взаємодії та функціональність онлайн- і мобільного банкінгу та інформації, яку отримує споживач
від банку-емітента", – зазначила Віра Платонова, старший віце-президент, голова
регіону СНД та Південно-Східної Європи компанії Visa.
Під час форуму Національний банк оголосить свої плани щодо посилення роботи із захисту прав споживачів, а також презентував ринку бачення стратегії фінансової грамотності.
Пряма трансляція та більше деталей про Форум: >>>
За матеріалами прес-релізу НБУ >>>
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ВАКС взяла участь у Всеукраїнській конференції «Регіональна та місцева політика МСП: від
теорії до сталого розвитку»
14 червня 2019 р. ВАКС взяла участь у Всеукраїнській конференції, яка була
присвячена регіональній та місцевій політиці розвитку МСП.
Захід зібрав близько
170 представників бізнесу,
Уряду, органів місцевого
самоврядування, а також
міжнародної донорської
спільноти, щоб обговорити шляхи довгострокового
планування розвитку
МСП у регіонах та містах
України.

Доповідачі презентували стан виконання Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, новий підхід до довгострокового планування розвитку МСП на регіональному та місцевому рівнях, а також поділилися передовими практики підтримки підприємництва, які існують в
Україні.

Учасниками конференції були:
 Штефан Шльойнінг, керівник Програм співробітництва у Представництві ЄС в
Україні
 Максим Нефьодов, Перший заступник міністра Міністерства економічного роз14
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витку і торгівлі України
 Рікардо Пінто, старший радник з питань політики розвитку МСП, EU4BusinessFORBIZ
 Бастіан Файгель, директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZ
На заході було презентовано «Рекомендації щодо довгострокового планування розвитку малого та середнього підприємництва
на рівні регіонів та територіальних громад», розроблені проектом технічної допомоги FORBIZ у
межах ініціативи Європейського Союзу EU4Business за участі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Делегація з Чернігова та Ніжина
мала змогу поділитися набутим досвідом щодо політики розвитку МСП:
Чернігівська область, а також міста
Чернігів і Ніжин, були пілотними в
реалізації проекту FORBIZ щодо розробки та імплементації стратегічних
документів у частині розвитку підприємництва.
За підсумками конференції стало відомо, що Європейський Союз планує
продовжити пілотну програму з розробки та реалізації місцевих стратегічних документів, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, до 2021 року. Про це повідомив старший радник з питань політики розвитку МСП проекту
FORBIZ Рікардо Пінто. Він також додав, що Україна є великою країною і при впровадженні різних ініціатив необхідно враховувати особливості кожного регіону.
Захід був організований за підтримки Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України та проектів EU4Business-FORBIZ, «U-LEAD з Європою», що фінансуються Європейським Союзом.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Матеріали конференції можна переглянути за посиланнями:
Рекомендації щодо довгострокового планування розвитку малого та середнього
підприємства (на рівні регіонів та територіальних громад)
ЄС підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у Україні
Новий цикл стратегій регіонального розвитку: що буде змінено
Співпраця з Forbiz– партнерство бізнесу та влади
Офіс розвитку МСП: яка підтримка для бізнесу планується
Ведення бізнесу
EU4Business - це ініціатива ЄС, що забезпечує підтримку при-

ватного сектору в країнах Східного партнерства, включаючи Україну. Її метою є поліпшення бізнес-клімату, полегшення доступу
МСП до консультаційних послуг та фінансування, стимулювання
економічного зростання та створення робочих місць.

ДОВІДКА

В рамках ініціативи EU4Business діяльність проекту FORBIZ
спрямована на зміцнення спроможності українських національних
та місцевих органів влади та інших зацікавлених сторін запроваджувати ефективну політику економічного розвитку, приділяючи

особливу увагу МСП.
Програма «U-LEAD з Європою», в рамках своєї діяльності, робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є
прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Відбулась робоча зустріч з експертами
проекту КЕП
18 червня, в офіс ВАКС завітали експерти проекту «Кредитування сільськогосподарських виробників» (КЕП) - Стефані Азар (Stephanie Azar), програмний менеджер WOCCU та
Ольга Томаш, консультант WOCCU.
У робочій зустрічі взяли участь Ольга Мороз,
президент ВАКС та голова
правління Української об'єднаної кредитної спілки,
Надія Жила.
Під час зустрічі обговорили головні аспекти розвитку кредитних спілок в
Україні у майбутньому.
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ВАКС взяла участь у прес-конференції
з нагоди відзначення 200-річного ювілею
Григорія Галагана
21 червня в медіа центрі ГДІП відбулась прес-конференція з нагоди відзначення 200-річного ювілею видатного громадського діяча та мецената України Григорія Галагана, в якому взяла участь Президент ВАКС – Ольга Мороз та Віцепрезидент НАКСУ - Людмила Кравченко.

На прес-конференції, також, взяли участь науковці, діячи культури, громадські активісти, освітяни, меценати – яким небайдужа доля «Українського Парнасу»
в Сокиринцях.
Під час роботи прес-конференції учасники були проінформовані про духовний спадок, що Григорій Павлович залишив нащадкам, про його законопроекти,
які були прийняті при скасуванні кріпосного права, про нові напрямки в галузі
освіти, архітектури, культури, ініціативи в галузі аграрних реформ та про підтримку селянського підприємства. Також, говорили про рід Галаганів, що своїм корінням переплелися з шляхетними польськими та сербськими родами.
Президент ВАКС та Віце-президент НАКСУ зазначили про значний вклад
Григорія Галагана в розвиток кредитно-кооперативного руху України.
В серпні 2019 року ми будемо відзначати 200 років з дня народження Григорія Павловича Галагана, видатного українського державного та громадського діяча,
мецената та патріота, чиє ім'я вписане в історію кредитно-кооперативного руху.
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Історія свідчить, що Григорій Галан був особистістю з чіткою
життєвою позицією: сприяти покращенню духовного і матеріального становища селян.

ДОВІДКА

Так завдяки йому 26 жовтня в 1871 р. виникло ощаднопозичкове товариство в Сокиринцях, Прилуцького повіту, на Полтавщині (зараз Чернігівська обл.), що стало першим прототипом сучасних кредитних спілок, які виникли на Україні в другій половині ХІХ
ст. Це була важлива подія для історії кредитно-кооперативного руху.
Г. Галаган отримав дозвіл на відкриття Сокиринського ощаднопозичкового Товариства ім. Павла Галагана, яке згодом стало одним
з кращих.
Товариство в с. Сокиринцях може правити за взірцем прикладної діяльності тодішніх українських кредитівок. Григорій Галаган
переконав місцевих селян, що ті матимуть неабияку користь від такої організації.
Сам розробив статут товариства та вклав до каси власні три
тисячі рублів.
За роки свого існування Сокиринське кооперативне товарист-
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во значно зросло за кількістю членів та обсягом фінансовогосподарської діяльності. Якщо станом на 14 травня 1872 р. до складу Товариства входило 16 осіб, то вже в 1899 р. його сфера впливу
поширювалася на 22 населених пункти і нараховувало 960 членів.
Перетворившись у крупний осередок підтримки селянських господарств, воно активно сприяло розвиткові капіталістичних відносин
на селі.

ДОВІДКА

Заснувавши Сокиринське товариство, Г. Галаган став
"піонером кредитної кооперації на Україні". Товариство проіснувавши майже 60 років "матеріально зміцнило членів не
тільки своєї місцевості, а й околиць, та мало великий ідейновиховний і організаційно-прикладний вплив на подібні товариства по
всій Україні".
Визнанням державою заслуги Григорія Павловича у кредитно-кооперативній справі стало обрання його згодом Головою державної комісії у справах кредитної кооперації при Міністерстві фінансів.

ВАКС взяла участь у форумі «Industry4Ukraine»
25 червня 2019 року, за ініціативою
Асоціації підприємств промислової автоматизації України, Ради підприємців при
Кабінеті Міністрів України, Інституту
економічних досліджень та політичних
консультацій, Торгово-промислової палати України, Офісу реформ при Кабінеті Міністрів України, Агенції Європейських
Інновацій,
ДП
«Укрпромзовнішекспертиза», проведено
форум «Industry4Ukraine», у роботі якого
взяли участь спеціалісти Федерації
профспілок України та її членські організації.
«Industry4Ukraine» – це спільна платформа промислових асоціацій, кластерів та інших стейкхолдерів, що відображає бачення промислового розвитку через цифровізацію економіки.
У рамках форуму відбулись панельні дискусії «Бачення стану та можливостей сучасного індустріального розвитку
України в контексті нового політичного
циклу» та «Як забезпечити швидке зростання української промисловості шляхом
19

інновацій та цифрової трансформації?»
Головними темами, що піднімались
під час панельних дискусій, були:
- підсумки 5-річного періоду роботи
уряду та парламенту в створенні належних умов ведення бізнесу та розвитку
промисловості;
- сучасні виклики відродження обробної промисловості та зростання експорту промислових товарів;
- як зробити питання промислової
політики топ-пріоритетом політичного
порядку денного;
- пріоритетні стратегічні та інституціональні завдання промислового розвитку для уряду та нового парламенту;
- як прискорити імплементацію Цифрової аженди України та проекту Стратегії Індустрії 4.0;
- перспективи України в глобальному світі Індустрії 4.0;
- які головні виклики цифровізації
промислових підприємств;
- як розвиваються інноваційні екосистеми у вітчизняній промисловості.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Нацкомфінпослуг пропонує
укласти Договір про визначення способу отримання
документів
З метою оптимізації документообігу
між Нацкомфінпослуг та піднаглядними
фінансовими установами Нацкомфінпослуг пропонує укласти Договір про визнання способу отримання документів
(далі – Договір), предметом якого є визнання способу отримання оригіналів
документів Нацкомфінпослуг шляхом
надсилання їх Нацкомфінпослуг на електронну поштову скриньку фінансової
установи, у вигляді електронних документів підписаних уповноваженою особою
Нацкомфінпослуг за допомогою кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронні
довірчі послуги».
Зазначений Договір є договором
приєднання та укладається шляхом по-

дання фінансовою установою до Нацкомфінпослуг через сервіс «Електронна канцелярія» Заяви про приєднання за встановленою додатком № 1 до Договору формою.
Договір про визнання способу отримання документів (Договір )
Додаток № 1 до Договору (Заява про
приєднання до Договору)
Додаток № 2 до Договору (Заява про односторонню відмову від Договору)
Детальна інформація на сайті Нацкомфінпослуг

Затвердженні Методичні рекомендації
для кредитних спілок
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомила про оприлюднення розпорядження Нацкомфінпослуг про затвердження “Методичних рекомендацій для кредитних спілок щодо
проведення оцінки кредитоспроможності позичальників”, розробленого відповідно
до Закону України "Про споживче кредитування”, Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою надання методичної допомоги кредитним спілкам при здійсненні оцінки кредитоспроможності позичальників.
Цілями розробки проекту розпорядження Нацкомфінпослуг про затвердження “Методичних рекомендацій для кредитних спілок щодо проведення оцінки кре«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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дитоспроможності позичальників” є інтеграція методики оцінки кредитоспроможності позичальників у внутрішню систему оцінки кредитоспроможності позичальників кредитною спілкою, що дасть можливість істотно поліпшити якість кредитного портфелю кредитних спілок, та сприятиме розвитку діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України.
Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2006 від 20.11.2018 про затвердження
“Методичних рекомендацій для кредитних спілок щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальників”
За матеріалами офіційної сторінки Нацкомфінпослуг

Внесення змін до Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг
22 травня 2019 року Кабінетом Міністрів України постановою від 22.05.2019 №
427 (далі – постанова КМУ № 427)внесено зміни до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 07.12.2016 № 913.
Постанова КМУ № 427 прийнята з метою:

приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у відповідність із законами України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”, „Про кредитні спілки”, „Про недержавне пенсійне забезпечення” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями”;

врегулювання питання видачі недержавним пенсійним фондам ліцензії відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” та Закону
України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг”;

врегулювання питання надання кредитними спілками поручительств відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 21 Закону України „Про кредитні спілки”.
Постанова КМУ № 427 набирає чинності 29.07.2019.
За матеріалами офіційної сторінки Нацкомфінпослуг
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Кредитна Спілка
«Кредит-Союз»
м. Черкаси
Фінансова просвіта від
КС «Кредит-Союз»
06 травня 2019 р. працівники кредитної спілки «Кредит-Союз» Смілянської філії провели фінансову просвіту в
автопарку. Обговорювали питання кредитування і заощадження, вибір
надійної фінансової установи, аналізували витрати і доходи.

16 травня 2019 р. директор виконавчий Кам’янськоі філії КС «Кредит-Союз»
Кулинич В. провів фінансову просвіту в
Лубенській сільраді. Пояснював принципи кредитування, розумне заощадження , аналізував фінансовий ринок.

Також, Маньківська філія провела
фінансову просвіту в салоні краси та мережі магазинів "Запчастини", "Зелена аптека". Розказали про заощадження і розумне запозичення. Складали сімейний
бюджет.
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Також, кредитний інспектор Монастирищенськоі філії Власенко Р. провела
урок фінансовоі абетки в Монастирищенському закладі загальної середньої освіти 1-111 ступенів "Ліцей"Ерудит" в 4 класі. Розповідала про доходи, витрати, заощадження та фінансові цілі.
Цього ж дня, працівники Звенигородськоі філії провели фінансову просвіту в Озірянській сільській раді. Ознайомили з послугами фінансового ринку,
аналізували доходи і витрати.

23 травня 2019 р. директор виконавчий Городищенського філії Малишко М.
провів фінансову просвіту в Хлистунівській територіальній громаді. Аналізували
доходи і витрати, складали сімейний бюДалі, 30 травня до Маньківськоі фіджет.
лії кредитноі спілки «Кредит-союз» завітали школяри 5 класу на урок фінансовоі абетки. Вивчали фінансові інструменти сучасного світу, їх вміле виристання
та розпорядження власними заощадженнями. Працівники спілки створили атмосферу домашнього спілкування, пригощали смаколиками. Фінансові знання- це
запорука успішного майбутнього
30 травня 2019 р. директор виконавчий Кам’янськоі філії Кулинич В. та
Кривенко В. провели фінансову просвіту
в с. Райгород та с. Косарі Кам’янського
району Черкаської області . Розповіли
про розумне кредитування та заощадження
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Спеціалісти Драбівськоі філії кредитної спілки «Кредит-Союз» 31 травня
2019 р. провели фінансову просвіту для
відвідувачів і працівників ательє пошиву
одягу в смт Драбів. Доступно і просто
розповіли про кредитування, відповідальність по кредитним угодам для позичальників і поручителів., аналізували витрати та доходи.

07 червня 2019 р. спеціалісти Кам’янськоі філії Ковтун Є. та Кривенко В.
провели фінансову просвіту в с.Юрчиха
Кам’янського району Черкаської області . Розповіли про розумне кредитування
та заощадження.

виконавчий Драбівськоі філії Майкова
О. провела фінансову просвіту в управлінні соціального захисту населення на
тему «як вибрати надійну фінансову
установу». Ознайомились з чек-листом
важливих питань по інформації, набору
продуктів і аналізу пропозицій на фінансовому ринку.

14 червня 2016 р. спеціалісти Кам’янської філії КС «Кредит-Союз» провели
фінансові консультації в с.Ребедайлівка і
с.Михайлівка Кам’янського району Черкаської області
13 червня 2019 р. директор виконавчий Маньківськоі філії Кобець І. провела
фінансову просвіту в Маньківському відділені РАГСу. Розповіла про заощадження, нові умови депозитних програм і
кредитування.
Також, 13 червня 2019 р. директор
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24 червня 2019 р. працівники Городищенського філії КС «Кредит-Союз»
провели фінансову просвіту з працівниками районного палацу культури. Розказали про кредитування та заощадження,
фінансові послуги.

будинку культури. Вивчали можливості
фінансового ринку, обов’язкові умови
кредитного договору і власну кредитоспроможність.

26 червня 2019 р. працівники Смілянської філії КС «Кредит-Союз» провели
Загалом, в червні працівники Чиги- фінансову просвіту в Теплокомуненерго.
ринської філії КС "Кредит-Союз" прове- Розглядали і аналізували сімейний бюли ряд фінансових консультацій з місце- джет, витрати, надходження.
вими підприємцями, а також із працівниками торгівлі, соціальної сфери, культури та туризму. Давали поради позичальникам і поручителям: чи можливо достроково повернути кредит, як визначити
суму щомісячних витрат і заощаджень та
як контролювати стан кредиту.

Також, 24 червня 2019 р. спеціалісти
Чигиринської філії провели фінансову
просвіту з працівниками Чигиринського

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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«Звіт філії за 4 місяці 2019р».
25 травня 2019 р. в смт Чорнобай відбувся семінар кредитної спілки «Кредитсоюз» «Звіт філії за 4 місяці 2019р». Обговорювали співпрацю з кооперативами, аналізували кредитний портфель, ділилися кращим досвідом.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.

Тренінг для КС «Кредит-Союз»
29 травня 2019 р. в м.
Києві для працівників кредитної спілки «Кредит-Союз»
відбувся тренінг «Оцінка
кредитоспроможності господарства», проведений спеціалістами FCI (International Finance Corporation, World
Bank Group)/Міжнародна
фінансова компанія.
За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Спонсори Всеукраїнських ігор
Кредитна спілка «Кредит-Союз» виступила спонсором Всеукраїнських ігор
«Сокіл» і «Джура», які проходили 16-17 травня 2019 р. в Кам‘янському районі Черкаськоі області на базі Лубенської школи. Переможці отримали свої нагороди.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.

КС «Кредит-Союз»
провела семінар

В м. Кам’янка 25 червня 2019 р. був проведений семінар «Практичні поради щодо фінансування агровиробників та фінансова безпека
малих і середніх сільгоспвиробників». В семінарі брали участь фермерські господарства, представник державного фонду підтримки фермерських господарств Сіренко Анатолій, ветеринари, представники кооперативів.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Кредит-Союз» у facebook.
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Церковна Кредитна Спілка
«Анісія» м. Львів

Робоча зустріч з представниками Проекту КЕП
щодо питань по моделі MCUB WOCCU.
13 та 14 червня 2019 р. в офісі ЦКС «Анісія» відбулася робоча зустріч керівництва ЦКС “Анісія” з представниками Проекту USAID “Кредитування сільськогосподарських виробників” (КЕП) Кевіном Кухлан та Оксаною Соломчак з питань складання плану дій та плану технічної допомоги кредитній спілці по моделі MCUB
WOCCU. В засіданні робочої групи взяла участь представник ВАКС Лариса Прядко.

За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія» у facebook
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Кредитна спілка «Актив»
Запорізька обл.,
м. Енергодар

Фінансова грамотність для маленьких учнів
Кредитна спілка «Актив» провела уроки фінансової грамотності
для учнів молодших класів.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Актив» у facebook
29

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Кредитна Спілка
«Бойківщина»
Львівська обл. м. Дрогобич

Незабутня подорож
Працівникі та члени кредитної спілки “Бойківщина” взяли участь у 3-х денній
подорожі, з “Відвідай -ТУР” . Старт зі Львова в м.Станіслав, далі мальовниче селище
Верховина, найвисокогірніше село українських Карпат с. Дземброня, сходження на
гору Попіван Чорногірський, водоспади і рафтинг по річці Чорний Черемош, в
гостях у м.Косів, с.Букове, Бухтівецький та Крапельковий водоспади. Чудовий супровід керівника групи п.Ірини, професійна розповідь про наш край та спілкування з новими друзями з різних міст України надовго залишиться з нами.

За матеріалами офіційної сторінки КС «Бойківщина» у facebook
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Кредитна спілка
«БЕБКО ФІНАНС» м. Херсон

Фінансова аграрна розписка
30 травня 2019 р. КС "БЕБКО ФІНАНС"
вперше використала новий інструмент забезпечення за кредитом, який впровадив
проект IFC (International Finance Corporation)
- ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА. Цей
документ фіксує безумовне зобов’язання позичальника, яке забезпечується заставою,
здійснити поставку сільськогосподарської
продукції або сплатити грошові кошти на
визначених у ньому умовах.
За матеріалами офіційної сторінки КС «БЕБКО ФІНАНС» у facebook.

Міжнародний день поля
12 червня 2019 р. КС «БЕБКОФІНАНС» взяла участь у заході до
Міжнародного дня поля, який організував "Інститут Зрошуваного Землеробства" НААН України.

31

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Також, 14 червня 2019 р. КС «БЕБКО-ФІНАНС» взяла участь у заході від компанії BASF, що проходив у с. Велика Олександрівка в Херсонській області.
День Поля був насичений дружнім спілкуванням, презентаціями виробників
та дистрибуторів ЗЗР, агрохімії та с/г техніки.
КС «БЕБКО-ФІНАНС» представила для огляду свої автомобілі та зробила невелику презентацію кредитної спілки, як альтернативи при кредитуванні на власні
с/г потреби.

За матеріалами офіційної сторінки КС «БЕБКО ФІНАНС» у facebook.
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