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Міжнародний день кредитних спілок 2019
17 жовтня 2019 року кредитні спілки в Україні і по всьому світі разом відсвяткували Міжнародний день кредитних спілок, тим самим відзначили роль, яку відіграють фінансові установи, що діють на кооперативних засадах, у покращенні життя громад, які вони обслуговують, і
життя своїх членів по всьому світі.
Тема цьогорічного святкування — «Локальні послуги. Глобальний вплив». Йдеться про те, що кожна кредитна спілка служить місцевій громаді — і саме завдяки місцевим послугам у громадах по всьому світі ми маємо рух кредитних спілок, що зараз налічує 260 мільйонів членів. Міжнародний день кредитних спілок-2019 — це відзначення того
поштовху, який кредитні спілки та інші фінансові кооперативи надали і продовжують надавати розвитку своїх громад і
покращенню життя їхніх членів. Це також нагода висловити
вдячність за ті позитивні зміни, які стали можливими завдяки
нашому рухові.
Усі кредитні спілки мають спільну мету — забезпечувати доступ до
фінансових послуг своїм членам і надавати навіть тим, у кого зовсім
скромні фінансові можливості, інструменти та спроможність досягти фінансової стабільності. Реалізація життєвих стратегій та втілення в життя мрій спілчан — саме в такий спосіб кредитні спілки дійсно впливають на наш
світ.
Унікальність кредитних спілок полягає в тому, що вони є неприбутковими організаціями, що контролюються на демократичних засадах і є кооперативами, тобто належать своїм членам. Кредитні спілки
згромаджують активи своїх членів, щоб надавати доступні кредити та
інші фінансові послуги в інтересах своїх членів, а не задля прибутків
акціонерів. Носіями духу кредитного руху є понад 89 тисяч
кредитних спілок у 117 країнах по всьому світі.
Орієнтованість на потреби своїх членів і демократичний контроль — це далеко не всі переваги, якими користується кожен член кредитної спілки чи кооперативу. Це стосується кредитних спілок тут, в Україні, так само, як і будьяких інших кооперативних фінансових установ від Нідерландів до Афганістану, від США до Зімбабве. Кредитні спілки
створені для того, щоб служити своїм громадам — цей принцип вирізняє їх і залишається незмінним протягом понад 150 років.
Міжнародний день кредитних спілок відзначають уже протягом 71
року. Цього року, в день святкування кредитні спілки – члени ВАКС
проводили дні відкритих дверей, під час якого активно зустрічалися з
членами кредитних спілок, розказували про діяльність своєї кредитної
спілки, брали участь у офіційних заходах присвячених до дня кредит4
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них спілок, адже кредитні спілки змінюють світ на краще, і нам є чим пишатися —
багаторічною історією кредитних спілок України, її багатим духовним спадком та
чудовими можливостями, які кредитні спілки створюють щодня для своїх членів.

Святкування кредитних спілок:
КС Бебко Финанс м. Херсон

КС "Профспілкова скарбниця" м. Київ
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КС «Шанс» м. Калуш

КС «Актив» м. Енергодар
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ЦКС «Анісія» м.Львів
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Перша Всеукраїнська Кредитна
Спілка, філія у м. Вараш

Перша Всеукраїнська Кредитна
Спілка, філія у м. Кам'янецьПодільський
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КС «Бойківщина» м. Дрогобич
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КС «Кредит-Союз» м. Черкаси
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Першим кредитним кооперативом на українських землях стало ощадно – позичкоВ цьому році виповнилося ве товариство, засноване у
1869 році міщанами у місті
150 років, як почала діяти Гадяч на Полтавщині, яке
до 1919 року.
перша в Україні кредитова проіснувало
Одержавши кошти в розмірі
спілка - місто Гадяч на Пол- 1492 рубля від оренди громадських сіножаті, громада
тавщині!
хотіла їх розділити або
використати на загальні потреби, але вирішила заснувати громадську касу.
Одним з засновником був міський голова пан Хохловський.
Цікаво, що позички видавались на підставі поручительства, середній
розмір позички в перші роки становив 27 рублів, поручатися члену товариства за іншого дозволялося лише до 10 рублів.
Щиро вітаємо спільноту з 150-річчям від заснування у місті Гадяч
першого ощадно-позичкового товариства на теренах України!

Робоча зустріч в офісі ВАКС з експертом сектору кредитних спілок Польщі
02 вересня, в офіс ВАКС завітала Йоанна Гловацька, експерт з сектору кредитних спілок Польщі. Робоча зустріч була організована Проектом «Кредитування
сільськогосподарських виробників» (КЕП). У зустрічі брали участь: Голова правління ВАКС Ольга Тугай, Президент ВАКС Ольга Мороз, Директор Інформаційноконсультаційного центру ВАКС Нікішин Максим, Голова правління Української
об'єднаної кредитної спілки Надія Жила та представники КЕП – Іван Вишневський
та Наталія Ходько.
Під час зустрічі обговорювали подальші перспективи співпраці Асоціації та
проекту КЕП із залученням експерта з сектору кредитних спілок Польщі.
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Президент ВАКС
Ольга Мороз
взяла участь у
міжнародній
конференції:
«Банкиръ – подорож
у цифрові зміни»
05 вересня президент ВАКС Ольга
Мороз взяла участь у міжнародній конференції «Банкиръ – подорож у цифрові зміни», в якості спікера за темою:
"Перспективи застосування фінансових технологій кредитними спілками в Україні
та міжнародний досвід".

«БАНКИРЪ – ПОДОРОЖ У ЦИФРОВІ ЗМІНИ» - ця тема Міжнародної конференції: вибрана не випадково, так як сьогодні затребувана якісно нова цифрова модель взаємин з клієнтами: основні вимоги яких - простота, доступність, підтримка
всіх фінансових активностей клієнта, прозорість, безпека, швидкість.
Міжнародний Фінансовий Клуб «БАНКИРЪ» експерти, члени, аналітики
Клубу, в Партнерстві з Американською торговельною палатою в Україні, та при
підтримці Адміністрації Президента України, а також Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній, Всеукраїнська Асоціація Кредитних Установ
(ВАКУ), Українською Асоціацією Платіжних Систем (УАПС), Національним Банком України, Незалежною асоціацією банків України (НАБУ), Лігою Страхових
Організацій України (ЛСОУ), Нацкомфинуслуг, Українською Федерацією Убезпечення (УФУ).
На конференції виступили кращі українські і зарубіжні експерти, Регулятор в області цифрових перетворень. Де вони поділилися практичними кейсами, обмінялися досвідом роботи банків, страхових компаній с Fintech, МФО, Фінансовими і
нефінансовими компаніями, що надають платіжні онлайн послуги,. Банки, Фінансово-кредитні установи, Страхові компанії, Fintech, МФО, Сервіси Платежів та Переказів, Юридичні та Аудиторські компанії проходять, шлях цифрової трансформації в непростій економічній ситуації, кожен своїм шляхом: виступи можна подивитися за посиланням.
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Президент ВАКС взяла участь у
обговоренні Стратегії розвитку
фінансового сектору до 2025 р.
20 вересня 2019 р. Президент ВАКС Ольга Мороз взяла участь у Круглому столі щодо обговорення проекту Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року. Були обговорені основні
напрямки Стратегії спрямовані на забезпечення стійкого розвитку фінансової системи України. Круглий стіл був організований
Національним банком України.
Детальніше у презентації за посиланням.

ВАКС взяла участь у форумі
«Порядок денний нового
парламенту:
діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади»
23 вересня 2019 р. Президент ВАКС Ольга Мороз взяла участь у форумі:
«Порядок денний нового парламенту: діалог громадянського суспільства, бізнесу та
влади», під час якого лідери політичних сил, що пройшли до парламенту разом з
лідерами бізнес-спільноти та експертами обговорили пріоритети економічних реформ.
Організатором форуму є Національна бізнес-коаліція, яка об’єднала 87 бізнесасоціацій, що представляють понад 40 тис. підприємств з усієї країни. Учасники коаліції сформували та презентували політичним партіям ТОП-10 пріоритетів бізнесу, які необхідно втілити для покращення умов ведення бізнесу, детінізації та зростання економіки.
Детальніше у відеоролику за посиланням.
13
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Проект КЕП продовжує реалізацію тренінгової
програми для кредитних спілок - учасників
Робочої групи КЕП
Тренінг «Мобілізація заощаджень», 1-а сесія
За сприяння Проекту КЕП 30 вере- тики з розвитку депозитних продуктів,
сня - 1 жовтня в Києві відбулася перша
сесія тренінгу «Мобілізація заоща-

маркетингу, операцій, а також управлінджень» для кредитних спілок.
ня
ризиками
та
ліквідністю.
Наразі заощадження є основним Актуальність теми та отриманих рекоджерелом фінансування діяльності КС, мендацій були високо оцінені учасникаїх залучення сприяє розширенню член- ми тренінгу.
ської бази, збільшує охоплення ринку
кредитними спілками.
Під час заходу міжнародні експерти Рітц Дікстра (PUM, Нідерланди) та
Пйотр Зайонц (Kasa Stefczyka, Польща)
ознайомили учасників з міжнародним
досвідом організації залучення заощаджень фінансовими установами, надали
рекомендації щодо удосконалення полі-

14
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Тренінг «Мобілізація заощаджень», 2-а сесія
Друга сесія тренінгу «Мобілізація
заощаджень» для учасників Робочої групи КЕП відбулась у Києві 3-4 жовтня. За
сприяння Проекту КЕП до участі в тренінгу також долучилися асоційовані кредитні спілки Донецької та Луганської області.

(Kasa Stefczyka), поділився інформацією
щодо реалізації на практиці отриманих
рекомендацій по впровадженню ощадних продуктів.

Крім того, додаткова увага була
приділена методам та стратегіям залуЕксперт PUM (Нідерланди) Рітц Ді- чення клієнтів, стандартам обслуговукстра ознайомив учасників тренінгу з вання, а також ефективним способам мобазовими аспектами організації процесу тивації працівників.
залучення заощаджень, представив покроковий алгоритм розробки депозитних
продуктів, надав інформацію щодо світових тенденцій залучення заощаджень.
Окрема частина тренінгу була присвячена огляду діяльності кредитних спілок Польщі. Пйотр Зайонц, як представник найбільшої польської кредитівки

Матеріал за інформацією Проекту КЕП
15
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Громадська рада при Держфінмоніторингу
продовжила свою роботу у новому складі
У Держфінмоніторингу 30 вересня
2019 року на установчих зборах сформовано
новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу. До нового складу Держфінмоніторингу увійшла Президент ВАКС –
Ольга Мороз.
До роботи у новій каденції Громадської ради долучилися провідні інститути
громадянського суспільства, які беруть активну участь в організації заходів із здійснення фінансового моніторингу.
Після установчих зборів відбулось перше засідання Громадської ради у новому
складі, на якому презентована інформація щодо першого Звіту про прогрес за результатами 5-го раунду взаємної оцінки України Комітетом MONEYVAL, затверджений керівний склад Громадської ради, а також обговорено інші організаційні
питання діяльності Громадської ради.
З матеріалами установчих зборів та засідання Громадської ради можна буде
ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Зв’язки з
громадськістю» / «Громадська рада» / «Протоколи та рішення засідань Громадської ради».

Проведено чергове об’єднане засідання Робочих
груп з розгляду проблемних питань суб’єктів
первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ
30 вересня 2019 року в приміщенні
Держфінмоніторингу Президент ВАКС
– Ольга Мороз взяла участь в об’єднаному засіданні Робочої групи з розгляду
проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності
заходів, що вживаються ними для запобігання
та
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення (47-ме засідання) та Робочої групи з розгляду пробле16

мних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських
установ (10-те засідання).
На засіданні обговорювались актуальні питання, що виникають у суб’єктів
первинного фінансового моніторингу
при виконанні вимог законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення.
Участь у засіданні Робочої групи взяли
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представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного
банку України, Національного агентства
України з питань виявлення, розшуку та

управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів, а також
професійних організацій суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
З протоколом засідання Робочої
групи можна ознайомитись на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Міжвідомче співробітництво»/«Робочі групи»/«Робоча група - небанки».

Круглий стіл за участю представників Нацбанку та кредитних спілок щодо реалізації проекту
Спліт
Національний банк продовжує зустрічатись з учасниками ринку небанківських фінансових послуг для обговорення першочергових планів після ухвалення Закону про "спліт" Нацкомфінпослуг. Чергова така зустріч, яка відбулась 03 жовтня
2019 році, за участі Першого заступника Голови НБУ Катерини Рожкової, директора департаменту ліцензування
Олександра Бевза, директора
департаменту стратегії та реформування Сергія Карпенко
та начальника управління захисту прав споживачів фінансових послуг Ольги Лобайчук
зібрала понад 50 представників
кредитних спілок.
У засіданні брали участь
17
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від ВАКС: Голова Правління ВАКС Ольга
Тугай, Президент ВАКС Ольга Мороз,
Директор виконавчий ВАКС Сергій Медведєв, також Зоряна Розлуцька, Голова

буде продубльована для українського
ринку - місцеві вимоги до рівня капіталу
будуть адекватними та пропорційними, і
враховуватимуть можливості ринку.

В свою чергу, Катерина Рожкова роправління Об’єднання кредитних спілок зповіла учасникам зустрічі про бачення
«Програма захисту вкладів» (ПЗВ) та НБУ щодо створення Фонду гарантуванпредставники КС — членів ВАКС.
ня вкладів для кредитних спілок. ЗокреУчасть у круглому столі також бра- ма, вона наголосила, що Нацбанк вважає
ли Представники НАКСУ та представни- за доцільне створення такого Фонду,
ки Проекту USAID «Кредитування сіль- проте механізм його наповнення та фунськогосподарських виробників» (КЕП),
кціонування, особливо в кризові періоди,
Під час виступів, фахівці Національного має бути детально пропрацьований з рибанку наголосили, що у перехідний пері- нком.
од, який триватиме до 1 липня 2020 року,
Представники ринку під час обговозмін в регулюванні, а також переліцензу- рення активно цікавились широким певання учасників ринку не буде.
реліком питань, зокрема, планами НацОлександр Бевз у своєму виступі на- банку по збиранню звітності з ринку. Віголосив, що при розробці нового регулю- дповідаючи, Олександр Бевз зауважив,
вання Національний банк перш за все що до 1 липня 2020 року вони мають звівраховуватиме ризик-профіль ринку. тувати так, як і раніше. Водночас, у переВідповідно, хоча і відбуватиметься про- хідний період буде налаштовано систему
цес гармонізації регулювання з європей- та підходи до подачі звітності учасникаськими вимогами, норма про капітал не ми ринку до НБУ.
менше 5 млн євро, як це передбачено диТакож цікавились можливим фінанрективами ЄС для кредитних установ, не совим навантаженням, пов’язаним зі змі18
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нами в роботі заради виконання нових
вимог. У своїй роботі з напрацювання
нового регулювання, Національний банк
виходитиме з розуміння реального стану
ринку та його можливостей, і всі зміни
запроваджуватиметься поступово та з
урахуванням специфіки кредитних спілок.
Інші питання стосувались ставлення

Національного банку до саморегульованих організацій на ринку, про аудит кредитних спілок, статусу неприбутковості
КС та щодо особливостей виконання
кредитними спілками закону про захист
прав споживачів.
Детальну інформацію можна переглянути у презентації за посиланням.

ВАКС взяла участь у круглому столі щодо фінансування органічних агровиробників
03 жовтня ВАКС взяла участь у круглому столі на тему «Фінансування органічних агровиробників банківськими установами та кредитними спілками», організатором якого був Проект IFC «Аграрні розписки в Україні».
В ході круглого столу були представлені перспективи зростання органічного
сектору (законодавчі зміни, поточна ситуація в Україні та передумови для подальшого росту), практичні досвіди фінансування органічного сектору та наявні програми від представників банку «Альянс» також від Страхової компанії
«PZU» розповіли про страхування майбутнього врожаю с/г культур, що є предметом аграрної розписки, а Юридична компанія «Евріс» розповіла про особливості
процедури примусового стягнення за товарними і фінансовими аграрними розписками.
Представники Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» проінформували
про поточний стан реалізації проекту та «органічні» аграрні розписки як ефективний інструмент фінансування та актуальні бізнес моделі.

Більш детальна інформація знаходиться у презентаціях за посиланнями:
Перспективи зростання органічного сектору
Фінансування органічних агровиробників
Особливості процедури примусового стягнення за товарними і фінансовими аграрними розписками
Практичний досвід «Банк Альянс»
Страхування майбутнього врожаю
19
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ВАКС взяла участь у засіданні робочої групи
щодо законопроекту про кредитні спілки
09 жовтня 2019 року Президент ВАКС Ольга Мороз взяла участь у засіданні робочої групи щодо законопроекту № 1110 (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних
спілок) під головуванням Голови підкомітету з питань
функціонування небанківських фінансових установ та
страхової діяльності Рєпіної Елли Анатоліївни, зустріч
відбулась у Комітеті Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики відбулося.

На засіданні групи були присутні Голова Комітету з питань
фінансів, податкової та
митної політики Гетманцев Данило Олександрович, народний
депутат Бєлькова Ольга Валентинівна (Голова підкомітету з питань банківської діяльності, монетарної
стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів
фінансових послуг), помічники народних депутатів, представники Секретаріату
Комітету, НБУ, Нацкомфінпослуг, ВАКС та НАКСУ.
20
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ВАКС взяла участь у
прес-конференції
«Ліга.Money: незабаром
для українських споживачів»
24 жовтня 2019 року, Президент
ВАКС Ольга Мороз взяла участь у пресконференції: «Ліга.Money: незабаром рім тих банків, які обрали самі споживадля українських споживачів»
чі. На платформі також будуть розміщеПід час заходу Проект USAID ні цікаві для споживачів статті про пла«Трансформація фінансового сектору» нування фінансового добробуту, склаанонсував підписання договору з ЛІ- дання власного бюджету, відповідальне
ГА.nеt про розробку, забезпечення фун- користування кредитом, захист прав спокціонування та просування веб- живачів, захист персональних даних та
платформи порівняння ЛІГА.Money, яка фінансові шахрайства.
надасть споживачам доступ до достовірної і повної інформації про банківські
кредитні продукти для населення. Спочатку основними продуктами порівняння будуть нецільові кредити без застави,
кредити на придбання автотранспорту,
кредити на придбання житлової нерухомості та кредитні картки. Цей проект реалізовуватиметься у співпраці з комерційними банками.
Мета договору – запровадити в Україні веб-інструмент порівняння фінансових продуктів, який відповідатиме
міжнародним стандартам прозорості, неупередженості та захисту персональних
даних. ЛІГА.Money функціонуватиме з
дотриманням принципів «CARE» щодо
належного функціонування вебінструментів порівняння: зрозумілість
(від англ. Clear), точність (від англ. Accurate), відповідальність (від англ. Responsible) та простота у користуванні (від
англ. Easy). ЛІГА.Money базуватиметься
на прозорій методології порівняння фінансових продуктів банків, не розміщуватиме рекламу банків та не надаватиме
персональні дані споживачів нікому, ок21

«Наша мета - відновити довіру до фінансового сектору шляхом надання точної,
прозорої та достовірної інформації про споживчі кредити. Ми хочемо встановити в
Україні «найкращу практику» порівняння
фінансових продуктів споживачами», - зазначив Роберт Бонд, керівник Проекту
USAID «Трансформація фінансового сектору».
«Наша місія - це надання достовірної
інформації активним українцям для прийняття зважених та об’єктивних рішень.
Цей проект спрямований на роз’яснення фінансових аспектів кредитування, розвиток
фінансової грамотності та стимулювання
правильного використання кредитних інструментів. Для нас в ЛІГА.nеt важливо виконати цим проектом освітню та соціальну
функції, тому що грамотне використання
фінансових інструментів нашими читачами дасть новий імпульс для економіки країни в цілому», - прокоментував Дмитро Бондаренко, генеральний директор Групи
Компаній «ЛІГА».
ЛІГА.nеt розробить IT рішення,
здійснюватиме активне просування послуги порівняння в Інтернеті та за його
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межами та забезпечуватиме функціонування ЛІГА.Money на щоденній основі.
Платформа забезпечить реалізацію комплексної методології порівняння кредитів, на основі якої формуватимуться ренкінги продуктів з урахуванням повної
вартості кредиту в формі ефективної річної процентної ставки, середньомісячних
платежів та суми всіх платежів за кредитом. Дані для ЛІГА.Money надаватимуться банками-партнерами, багато з яких
вже підписали протоколи про співпрацю.
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» здійснюватиме перевірку
дотримання методології і точності даних,
які були надані банками. Проект USAID
«Трансформація фінансового сектору»
також головуватиме у тристоронньому
Координаційному комітеті за участі Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», ЛІГА.nеt та банків, який
здійснюватиме стратегічне управління
цією діяльністю.

вою, і будь-який банк може до неї долучитися, надавши згоду на надання точних даних, які базуються на узгодженій
методології.
«Ми обрали ТОВ «ІА ЛігаБізнесІнформ»
для реалізації цього проекту через його
доброчесну репутацію, значну аудиторію - 5 мільйонів унікальних користувачів на місяць - та сумісність цієї послуги
порівняння з існуючими бізнеснапрямками», - зазначила Анна Муріна,
експерт з фінансових та банківських питань Проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору», яка керує проектом ЛІГА.Money. У січні 2020 року ЛІГА.Money буде повністю введено в експлуатацію.

ЛІГА.Money є відкритою ініціатиЗа матеріалами Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»

Відбулось четверте засідання Комітету з питань
захисту прав та законних інтересів споживачів
фінансових послуг Громадської ради
при Нацкомфінпослуг
28 жовтня 2019 року Президент ВАКС Ольга Мороз взяла участь у четвертому
черговому засіданні Комітету з питань захисту прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
На засіданні було прийнято рішення, для реалізації змін у законодавстві про
захист прав та законних інтересів споживачів фінансових послуг та забезпечення їх
додержання у перехідний та постперехідний період реформування державного регулювання на ринках фінпослуг утворити тимчасову робочу групу (ТРГ) та призначити її керівником члена Комітету - Ольгу Мороз.
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Нацкомфінпослуг підбила підсумки діяльності
кредитних спілок у першому півріччі 2019 року
Станом на 30.06.2019 у Державному
реєстрі фінансових установ налічувалося
352 кредитні спілки та 408 відокремлених
підрозділів кредитних спілок.
За територіальною ознакою найбільша кількість кредитних спілок зареєстрована в таких областях: - м. Києві та Київській області – 39 (11,1%); - Луганській –
31 (8,8%); - Донецькій – 28 (8%); - Харківській – 22 (6,3%). Аналіз діяльності кредитних спілок проведено на підставі поданих звітних даних за І півріччя 2019 року.

області (337,9 млн. грн.), Херсонської
(333,8 млн. грн.), Івано-Франківської (270
млн. грн.), Львівської (233,2 млн. грн.) та
Харківської областей (216,5 млн. грн.). За
результатами І півріччя 2019 року, як і
раніше, більшість кредитних спілок 136
(55,7%) об’єднує невелику кількість членів – до 1 тис. осіб. Значна 2 частина кредитних спілок 101 (41,4%) об’єднує від 1
тис. до 10 тис. членів. Розподіл кредитних спілок за кількістю членів зображено
на рис. 1.

За кількістю членів кредитних спілок лідирують Івано-Франківська (56,6
тис. осіб), Львівська область (54,2 тис.
осіб), м. Київ та Київська область (49,1
тис. осіб) та Закарпатська область (37,8
тис. осіб). Лідерами за розмірами активів
є кредитні спілки м. Києва та Київської
Станом на 30.06.2019 кількість членів кредитних спілок становила 467 тис.
осіб, що на 31,2 тис. осіб (6,3%) менше,
ніж за відповідний період 2018 року. Порівняно з показниками станом на
30.06.2018 зменшилися частки членів кредитних спілок, які мають діючі кредитні
договори, на 7,4 тис. осіб (5,8%) та членів
кредитних спілок, які мають діючі депозитні договори, на 2,5 тис. осіб (11,8%).
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Крім того, відбулося зменшення частки
інших осіб, які не користуються послугами кредитних спілок, але залишаються їх
членами, на 21,3 тис. осіб (6,1%). (рис. 2).
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Система кредитних спілок за І півріччя 2019 року порівняно з аналогічним
періодом 2018 року демонструє збільшення активів та незначне зменшення
капіталу (рис. 3.).

Загальний обсяг активів кредитних
спілок станом на 30.06.2019 становить 2
368,9 млн. грн. і збільшився на 64,6 млн.
грн., або на 2,8% порівняно з відповідним періодом минулого року. Загальний
обсяг капіталу станом на 30.06.2019 становить 1 080,3 млн. грн. та порівняно з
30.06.2018 зменшився на 16,9 млн. грн.,
або на 1,5%. Структуру капіталу зображено на рис. 4.

Обсяг кредитного портфеля перевищує обсяг залучених депозитних внесків (вкладів) у 2 рази. Станом на
30.06.2019 кредити, надані членам кредитних спілок, становлять 2 187,5 млн. грн.
та порівняно з відповідним періодом
2018 року збільшилися на 6,3% (130,1
млн. грн.). Середній розмір одного кредиту на одного члена кредитної спілки,
24

який має кредит, становить 18,2 тис. грн.
(станом на 30.06.2017 – 13,1 тис. грн., станом на 30.06.2018– 16,1 тис. грн.). Станом
на 30.06.2019 на депозитних рахунках
членів кредитних спілок обліковувалось
вкладів на загальну суму 1 080,3 млн.
грн., що більше на 6,9% (69,8 млн. грн.),
ніж за аналогічний період минулого року. Середня сума внесків 5 на депозитні
рахунки становить 58,1 тис. грн. (станом
на 30.06.2017 – 39,1 тис. грн., станом на
30.06.2018 – 47,9 тис. грн.).
Із загальної кількості кредитних спілок, які подали звітні дані за І півріччя
2019 року, 235 кредитних спілок (96,3%)
мають залишок наданих кредитів членам
спілки. У 117 кредитних спілок (49,8%)
середній показник заборгованості за наданими кредитами на одного позичальника від 10 до 30 тис. грн. Питома вага
активів таких кредитних спілок у загальному обсязі активів становить 38,3%
(905,8 млн. грн.). У 71 кредитної спілки
(30,2%) показник середньої заборгованості по кредиту на 1 позичальника менший
10 тис. грн. Частка активів таких кредитних спілок у загальному обсязі активів
становить 18,3% (433,7 млн. грн.) У 3-х
кредитних спілок середня заборгованість
за наданими кредитами перевищує 500
тис. грн
Станом на 30.06.2018 загальна сума
заборгованості становить 365,3 млн. грн.,
що на 2 млн. грн. (0,5%) менше, ніж за
відповідний період 2018 року. У структурі заборгованості з прострочених і неповернених кредитів переважають неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома вага яких становить 61,6%
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(225 млн. грн.).
Показник частки простроченої заборгованості у кредитному портфелі кредитних спілок станом на 30.06.2019 становить 16,7%, що на 1,2 в.п. менше, ніж станом на 30.06.2018. Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі продовжують
займати споживчі кредити із часткою
52,5% (1 151,4 млн. грн.). У складі споживчих кредитів кредити на придбання автотранспорту становлять 2,8% (32,3 млн.
грн.); на придбання аудіотехніки, відео
та побутової техніки 3,4% (39 млн. грн.)
та на інші потреби – 93,8% (1 080 млн.
грн.). Друге місце посідають кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомого майна – 18,8% (410,9
млн. грн.). Найменшу частку в загальному обсязі виданих кредитів 4,3% (94,1
млн. грн.) має кредитування ведення фермерських господарств. 7 Найбільш ризиковими є комерційні кредити (станом
на 30.06.2019 середній кредит становить
49,8 тис. грн.). Простроченість понад три
місяці мають 18,7% (32,9 млн. грн.) кредитів.

позити строком понад 12 місяців та строком від 3 до 12 місяців. 8 Станом на
30.06.2019 у кредитному портфелі найбільшу частку 58% (1 269,5 млн. грн.) становлять кредити з терміном погашення
понад 12 місяців. Також значну частку
(40,7%) мають кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців. Частка кредитів з терміном погашення до 3 місяців у
загальному кредитному портфелі становить 1,3%.

У структурі депозитного портфеля
кредитних спілок найбільшу частку мають довгострокові внески (вклади)
(понад 12 місяців) 73,6% (805,4 млн. грн.),
у тому числі внески понад 12 місяців з
погашенням у поточному році становлять 370,9 млн. грн. (33,9%). Істотну частку 22,3% (244,4 млн. грн.) становлять середньострокові внески (вклади) на депозитні рахунки (від 3 до 12 місяців). Внески до запитання та внески (вклади) на
депозитні рахунки на строк до 3 місяців
становлять 1,5% та 2,6% відповідно.

У структурах кредитного та депозитного портфелів кредитних спілок значні частки припадають на кредити та де-

Детальна інформація на сайті Нацкомфінпослуг у презентації за посиланням.
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Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків
фінансових послуг»(СПЛІТ).
12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (№1069-2), метою якого є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових
послуг шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, що
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
З метою законодавчого закріплення перерозподілу та консолідації функцій із державного регулювання
ринків фінансових послуг законом вносяться зміни до таких законодавчих актів:
- Господарського кодексу України
та Кодексу України про адміністративні
правопорушення;

- законів України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про страхування», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про державну підтримку сільського господарства
України», «Про організацію формування
та обігу кредитних історій», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про кредитні спілки», «Про фінансово-кредитні
механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про обов'язкове страхування ци26

вільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»,
«Про іпотечні облігації», «Про аудиторську діяльність», «Про Національний
банк України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,
«Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування», «Про ліцензування видів
господарської діяльності».
Зазначені зміни передбачають передачу повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, у частині регулювання та нагляду у системі
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накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінні майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю до
Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.

ської діяльності» та Закону «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою уніфікації принципів та порядку здійснення Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку ліцензування та регуРешту повноважень Національної ляторної діяльності відповідно.
комісії, що здійснює державне регулю- З метою усунення надмірного регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вання пропонується скасувати Запропонується передати до Національно- кон «Про іпотечне кредитування, операго банку України.
ції з консолідованим іпотечним боргом
Також у зв’язку із внесенням зазна- та іпотечні сертифікати» та Декрет Кабічених змін щодо консолідації функцій із
нету Міністрів України «Про довірчі тодержавного регулювання ринків фінансових послуг закон внесено зміни до За- вариства».
кону «Про ліцензування видів господарЗа матеріалами офіційного веб-порталу Верховної Ради України

16 жовтня 2019 року Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (спліт)

Чи діють нормативно – правові акти Нацкомфінпослуг до 01.07.2020?
Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України

Чи є діючими ліцензії, які одержані КС до 01. 07. 2020?
Ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг та/
або свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, видані Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є чинними
і продовжують діяти після набрання чинності цим Законом.
За реєстраційні дії, які проводяться НБУ, та видачу ліцензій буде встановлена плата власними актами НБУ
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Нацкомфінпослуг підписано розпорядження про схвалення висновків
до проектів
20 вересня Нацкомфінпослуг ухвалила висновоки до
Законів Украї- проектів Закону України:
1) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укни щодо дія- раїни щодо діяльності кредитних спілок» (реєстраційний
№ 1110 від 29.08.2019 р.);
льності креди- 2) «Про внесення змін до деяких Законів України щодо
переліку кредитних договорів на яких потних спілок та розширення
ширюється дія Закону України «Про споживче кредитування» (реєстраційний номер 1109 від 29.08.2019 р.)
споживчого
В узагальнених висновках вказано, що проекти ЗУ мокредитування жуть бути прийнятий за основу.
Європейською стороною підтверджено позицію щодо виключення кредитних спілок України з-під дії Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту
(ЄС) 575/2013
27 веревня 2019 року член Нацкомфінпослуг О. Максимчук та начальник відділу європейської інтеграції та управління проектами міжнародної технічної допомоги управління розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва П. Прокопенко взяли участь у засіданні Кластера 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та
ЄС, яке відбулось у м. Києві.
Під час заходу О. Максимчук ознайомила сторону ЄС із заходами, вжитими
Нацкомфінпослуг, з метою удосконалення регулювання та нагляду на ринку кредитної кооперації. Зокрема, було поінформовано про нову редакцію Положення
про обов'язкові фінансові нормативи, до розробки якого активно залучались експерти проекту USAID САР та Всесвітньої Ради Кредитних Спілок (WOCCU), а також
перереєстрацію у Верховній Раді України законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок (реєстр. №
1110 від 29.08.2019).
У рамках представлення актуалізованого переліку європейського законодавства у фінансовій сфері стороною ЄС було підтверджено позицію щодо виключення кредитних спілок України з-під дії Директиви 2013/36/ЄС та Регламенту (ЄС)
575/2013.
Зі свого боку, О. Максимчук підкреслила, що зазначене застереження дозволить Нацкомфінпослуг підвищувати ефективність нагляду за кредитними спілками поступово та з максимальним урахуванням його поточного рівня розвитку, а
також уникнути встановлення по відношенню до учасників ринку надмірних вимог.
За матеріалами Нацкомфінпослуг
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Кредитна Спілка
«Кредит-Союз»
м. Черкаси
Фінансова просвіта від
КС «Кредит-Союз»
Кредитна спілка «Кредит-Союз», як завжди, за доброю традицією проводить
зустрічі з фінансової просвіти, для різних верств місцевого населення, їхня благородна справа відіграє вагому роль в житті спілчан та створює умови для втілення
ідей та мрій в реальність.

Детальна інформація на офіційній сторінці КС «Кредит-Союз» у facebook
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День традиційного автентичного костюму
01 вересня 2019 року за підтримки КС «Кредит-Союз» в Кам’янський державний історико-культурний заповідник відбувся «День традиційного автентичного
костюму».
Майстрині народної вишивки презентували свої національні костюми, виступали аматорські колективи , пройшли конкурси на кращий костюм та майстер класи по в’язанню хусток.

За матеріалами офіційного сайту КС «Кредит-Союз»
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КС «Кредит-Союз» провела семінар
«Звіт філій за 9ть місяців 2019»
05 жовтня 2019 року в м.Канів відбувся семінар «Звіт філій за 9 місяців 2019 КС
«Кредит-Союз». Кредитна спілка зробила аналіз звітного періоду, окреслила напрями роботи в сучасних умовах та поілилась досвідом. На зустріч завітали партнери ТОВ «Прайм Лаб Тек» агрохімічна лабораторія, яка займається аналізом грунту
та рослин. Також побували у святому місці всіх українців -Тарасова (Чернеча) гора,
де похований Тарас Шевченко та відвідали музейний комплекс. Золота осінь подарувала чудовий день кредитній спілці «Кредит-Союз».

За матеріалами офіційного сайту КС «Кредит-Союз»
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Церковна Кредитна Спілка
«Анісія» м. Львів

ЦКС «Анісія» долучилася до турніру з карате,
який присвячений до Дня захисника України
20 жовтня 2019 р. у приміщенні
ЧНВК №3 м.Червонограда відбувся
турнір з карате присвячений до Дня
захисника України. У турнірі взяли
участь вихованці клубів з міст Червонограда, Сокаля, Львова та Луцька. Змагання відбувались серед дітей
віком від 6 до 15 років у таких видах
як ката, куміте, ірігумі та шиай кемпо-гохон. Найкращі спортсмени нагороджені медалями та кубками, а всі учасники
змагань отримали подарунки від ЦКС "Анісія" Відділення №6 (м.Червоноград).
«Спорт, важливий для людини у
будь-якому віці. Він формує особистість, гартує характер, прищеплює дітям бажання бути здоровими, сильними тілом та духом,.
Популяризація спорту сприяє вихованню здорової нації»

За матеріалами офіційної сторінки ЦКС «Анісія» у facebook.
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