Депутати подбали про фінансові забов’язання
мобілізованих військовослужбовців.
Як це стосуватиметься кредитних спілок?
Верховна Рада ухвалила закон, який у тому числі передбачає захист
мобілізованих українців від штрафних санкцій за фінансовими
зобов’язаннями (Закон України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час
проведення мобілізації», реєстраційний номер 4785 від 28.04.2014 р.).
Зокрема, депутати доповнили статтю 14 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
пунктом 15 такого змісту: «Військовослужбовцям з початку і до
закінчення
особливого
періоду,
а
резервістам
та
військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до
закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання
зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх
форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а
також проценти за користування кредитом не нараховуються».
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Ухвалені зміни стосуються не тільки банків, а й кредитних спілок. До таких кроків у кредитівках ставляться з
порозумінням, але говорять, що до ухвалення будь-яких рішень потрібно підходити зважено й не забувати —
фінустанови хочуть виконувати свої зобов’язання перед вкладниками вчасно.
У більшості кредитних спілок у разі прострочення сплати по кредиту пеню і так не нараховують. Але вчасне
погашення зобов’язань по кредиту напряму впливає на виплату депозитів, адже кредитні спілки відповідно до
законодавства мають право надавати тільки дві послуги: кредитувати й залучати кошти на депозитні рахунки.
«Якщо мобілізованих позичальників у кредитній спілці небагато, то, скоріш за все, це суттєво не вплине на
її роботу. А от коли таких позичальників буде понад 5 % від загальної кількості позичальників, то це
ускладнить роботу фінустанови. Відповідно до Положення про фінансові нормативи діяльності та
критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого
розпорядженнями Держфінпослуг від 16.01.2004р. № 7, кредитна спілка не буде дотримуватися всіх
нормативів. В основному це нормативи прибутковості та миттєвої ліквідності. Збиток буде отримано,
тому що по мобілізованих кредитах з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду
буде призупинено нараховування процентів, а по внесках (вкладах) на депозитні рахунки проценти
нараховуються, що і спричинить збиток в кредитній спілці. І тут постає питання, за рахунок чого
покривати ці ненараховані (та відповідно і несплачені) відсотки.
Також в кредитній спілці не буде вистачати коштів, адже ми в будь-якому разі маємо виплачувати
депозити та проценти за ними й зацікавлені робити це вчасно. Обов’язково потрібно, щоб мобілізовані
позичальники проплачували основну суму кредиту, згідно з укладеним графіком розрахунків. Інакше, у
зв’язку із зростанням заборгованості за простроченими кредитами, потрібно буде сформувати резерв
забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, що також спричинить отримання збитку», —
зазначає Зоряна Розлуцька, голова правління кредитної спілки «Самопоміч» (м. Заліщики).
Нормально працюючі кредитні спілки, — які дотримуються нормативів, встановлених законодавством, —
формують резерви для покриття неповернутих або прострочених кредитів. І завдяки цьому зможуть
виплачувати депозити вчасно.
А мобілізованим військовослужбовцям після закінчення особливого періоду потрібно буде повернутися до
погашення кредиту з нарахованими відсотками за користування — за графіком, передбаченим договором.
«Ми вже переживали схожу ситуацію, коли в Заліщицькому районі люди постраждали від повені. Спілка
змогла й людям допомогти, і зробити так, щоб це не позначилося на роботі фінустанови. Але тут багато
залежить у тому числі й від добросовісності позичальників», — підсумовує Зоряна Розлуцька.

Травень 2014 р.

