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РОЛЬ АСОЦІАЦІЇ НА РИНКУ
КРЕДИТНОЇ
КООПЕРАЦІЇ – КОНСОЛІДУЮЧА

А

соціація — це досвід, професіоналізм та традиції. На цьому фундаменті ВАКС і
будує свою діяльність. Маючи багатий професійний досвід, переживши різні
складні періоди, ВАКС активно працює, представляє і захищає інтереси своїх
членів, яких і надалі вважатимуть гідними представниками ринку кредитної кооперації.

ВАКС працює на ринку фінансових послуг вже понад 10 років. Увесь
цей час її історію створюють кредитні спілки-члени ВАКС, які об’єдналися,
щоб побудувати систему спільної підтримки. Свого часу, серед пріоритетів
такої системи спілки визначили «дотримання правил, стандартів і процедур
діяльності кредитних спілок-членів Асоціації».
Отже, сьогодні у ВАКС діє «Професійний стандарт поведінки кредитних
спілок-членів Асоціації на ринку кредитної кооперації». Такий стандарт був
цеглинкою для запровадження механізмів самоконтролю в рамках членства
ВАКС.
Щодо ролі асоціації на ринку кредитної кооперації

Серед членів ВАКС близько 70% — це кредитні спілки, які стабільно
працюють вже понад 5—15 років. Так, кредитна спілка «Вигода», яка була
створена 1992 року в місті Стрий прокладала першу дорогу кредитної кооперації в Незалежній Україні. Церковна кредитна спілка «Анісія» (заснована
1995 року в місті Львів) першою одержала Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи (КС).
У той же час, кредитні спілки-члени ВАКС постійно стикаються з фінан4
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совими ризиками, що виникають у діяльності фінансових установ: кілька фінансових криз минулих років, їх наслідки, зменшення довіри до української
фінансової системи.
Але, тільки об’єднуючись, кредитні спілки здатні створити потужний
рух, захистити себе й інтереси своїх членів на державному рівні, виробити
для себе єдині уніфіковані правила поведінки, технологічні та професійні
стандарти, механізми оздоровлення і багато чого іншого.
Таким чином, роль асоціації на ринку кредитної кооперації — консолідуюча.
Пріоритетні напрямки роботи ВАКС.
За статутом ВАКС створена, щоб координувати діяльності своїх членів,
спонукати до взаємодопомоги й захищати спільні інтереси.
З основних напрямів діяльності ВАКС як пріоритетні можна виділити
такі: сприяння забезпеченню сталого розвитку та сприятливих умов діяльності кредитних спілок; участь у побудові системи кредитної кооперації в Україні, розвиток її інфраструктури; пропаганда кредитно-кооперативного руху
в Україні.
Роль кредитних спілок в забезпечені благополуччя громадян України.
Традиційно фінансові послуги кредитних спілок направлені на підтримку пересічних громадян, значна більшість з яких звертається, аби отримати

в кредит невелику суму. Наприклад, 19 жовтня, під час круглого столу, присвяченого Міжнародному дню кредитних спілок, голова правління кредитної
спілки «Дія» (створена 2001 року в місті Мена) Валентина Пилипенко наводила такий приклад: люди беруть у кредит навіть 500 гривень. І такі випадки
непоодинокі.
За даними ВАКС, на 1 липня 2016 року кредитні спілки-члени ВАКС об’єднували 314 тисяч українців, з яких 74 тисячі мали діючи кредитні догово5
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ри, а 14,5 тисяч зробили внески (вклади) на депозитні рахунки. Наразі, найбільшим попитом користуються кредити на споживчі потреби: придбання техніки для дому, оплата навчання, відпочинок, весілля, лікування тощо. Питома вага споживчих кредитів складала понад 63% (395 млн. грн.) усього кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС. Значна частка кредитного
портфеля залишається за житловими кредитами — 19% (120 млн. грн.). Завдяки таким кредитам українці купують, будують, ремонтують і реконструюють

житло. Частки фермерських кредитів і кредитів на особисті селянські господарства складають по 5% кожна (по 30 млн. грн.).
Станом на 1 липня 2016 року середній розмір кредиту, наданого кредитною спілкою-членом ВАКС, становив 10,4 тис. грн.
Що стосується депозитів, то середній розмір залученого вкладу на одного
члена кредитної спілки ВАКС склав 23 тис. грн.
Слід звернути увагу ще на один аспект діяльності кредитних спілокчленів ВАКС — соціальне навантаження, що спонукає їх проводити різноманітні організаційні заходи, які продовжують традиції руху кредитної кооперації.
Останнім часом кредитні спілки-члени ВАКС організували чимало благодійних заходів на підтримку українських воїнів-учасників АТО, в тому числі передали чотири медичні реанімобілі до військової частини.
Кредитні спілки-члени ВАКС допомагають творчій молоді (сприяють виданню дитячих розмальовок і книжок, розвитку музичних колективів), беруть участь у народних мистецьких проектах, підтримують музеї, бібліотеки,
вшановують пам’ять видатних історичних особистостей (Тарас Шевченко,
Іван Франко), виступають співорганізаторами спортивних змагань, фестивалів і разом зі своїми партнерами реалізують проекти в сфері енергозбереження та розвитку громад, зеленого «екологічного» туризму, фінансової просвіти
тощо.
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Перспективні напрямки роботи кредитних спілок.
За Законом України «Про кредитні пілки», який був прийнятий ще у
2001 році, кредитні спілки мають право надавати три види фінансових послуг фізичним особам: видавати кредити, залучати внески (вклади) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки та поручительство.
Але «temporamutantur, etnosmutamurinillis»— «часи змінюються і ми змінюємся разом з ними», тому, звісно, кредитні спілки повинні відповідати духу часу, і спектр послуг, який вони надають своїм членам, повинен відповідати їхнім потребам, бути максимально наповненим і доступним. Серед членів
кредитних спілок є молоді люди, а є літні люди, є ознайомлені з сучасними
технологіями, а є й ті, хто не може їх застосовувати, тому кредитна спілка
змушена адаптувуватися під сучасні реалії.
Крім того, як перспективний напрям діяльності, на сьогодні виокремлюється агрокредитування, в тому числі фермерських господарств.
Отже, питання стосовно збільшення обсягу послуг, удосконалення формату їх надання, включення до споживачів послуг кредитної спілки юридичних осіб є на часі.
Зв′язок з світовою системою кредитних спілок.
Відродження руху кредитних спілок в Україні припало на початок 1992
року. З того часу кредитні спілки України завжди підтримувала міжнародна
кооперативна спільнота. Кооператори Канади, Америки, Австралії, Польщі
й інших країн ділилися досвідом, фінансово підтримували кредитні спілки
України. Ці країни мають системи, які в чомусь схожі між собою, а в чомусь
дуже різняться.
Безпосередньо Всеукраїнська асоціація кредитних спілок є членом Української Світової Кооперативної Ради, голова правління Кредитної спілки
«Гарант» - члена ВАКС Ірина Драгомирецька є координатором УСКР в Україні.
7
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Також, 4 жовтня 2016 року відбувся перший вебінар між представниками
кредитних спілок-членів ВАКС та Українською федеральною кредитною спілкою (м. Рочестер, штат Нью-Йорк, США), під час якого остання поділилася
досвідом своєї роботи.
Необхідно продовжувати вивчати міжнародний досвід, аналізувати й застосовувати те, що може бути максимально просто адаптовано, але при цьому впроваджуючи інший досвід, розраховувати на максимальний результат в

країні.
Що стосується удосконалення законодавчої бази для розвитку ринку кредитних спілок в Україні, то, крім збільшення переліку послуг, які можуть надавати кредитні спілки, надання права кредитній спілці видавати кредити юридичним особам, наприклад суб’єктам малого підприємництва або фермерським господарствам, сільськогосподарським кооперативам, вкрай необхідно
визначитись із системою гарантування внесків (вкладів) членів кредитних

спілок на депозитні рахунки.
Як відомо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочало
проект кредитування українських малих і середніх фермерів і сільськогосподарських підприємств у сільській місцевості через кредитні спілки, який розрахований на період з 2016 до 2020 року.
Цей проект працює також над удосконаленням нормативно-правової бази разом з асоціаціями кредитних спілок і з самими спілками, державними

органами. Таким чином, один з елементів надійної та системної роботи кредитних спілок — оновлена законодавча база та наявність на такому ринку
саморегулюючих організацій і сучасна Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок має йти цим шляхом.
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ІНФОРМАЦІЯ ВІД
РЕГУЛЯТОРА
Дата розміщення
на вебсайті

Тема

Сутність роз′яснення

04.05.2016 І н ф о р м а ц і й н е
повідомлення
регулятора про
організацію роботи офіційних
електронних
с к р и н ь о к
(розміщене
на
офіційному вебсайті регулятора)

З метою впорядкування інформації, яка надходить на
офіційні електронні скриньки Нацкомфінпослуг, та забезпечення належного професійного використання і відповідного реагування на неї затверджено наказ Голови Нацкомфнпослуг від 19 квітня 2016 року №110 «Про організацію роботи офіційних електронних скриньок Нацкомфінпослуг».
На виконання наказу затверджено перелік офіційних
електронних скриньок та відповідальних за їх ведення в залежності від виду інформації.
Перелік офіційних електронних скриньок відповідно
якого ви маєте змогу надсилати до Нацкомфінпослуг інформацію в залежності від виду:
 info@nfp.gov.ua – для подання запиту на публічну інформацію;
 zvernennya@nfp.gov.ua – для подання електронних звернень громадян;
 zmi@nfp.gov.ua – для обміну інформацією із засобами
масової інформації
 office@nfp.gov.ua – для обміну інформацією з загальних питань із сервісним центром Нацкомфінпослуг;
 opendata@nfp.gov.ua – для зворотнього зв’язку користувачів з питань наборів відкритих даних;
 reception@nfp.gov.ua – для повідомлення про факти
неправомірних дій посадових осіб Нацкомфінпослуг або
зловживання владою, з якими Вам доводилося стикатися. Ви
можете це зробити, написавши листа особисто Голові Нацкомфінпослуг. По всіх заявлених фактах буде проведена перевірка.

05.07.2016 Відповідь регулятора на запит
ВАКС щодо відокремлених
підрозділів
(розміщено
на
веб-сайті ВАКС)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула лист
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (далі – Асоціація)
від 14.06.2016 р. № 01-53 щодо розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.14.2016 № 793 « Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України та визнання таким, що
втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 листопада 2005 року № 4934»
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Дата розміщення
на вебсайті

Тема

Сутність роз′яснення

05.07.2016 Відповідь регулятора на запит
ВАКС щодо відокремлених
підрозділів
(розміщено
на
веб-сайті ВАКС)

(далі – Розпорядження) та повідомляє,
Розпорядження набрало чинності 03.06.2016.
Метою Розпорядження є спрощення процедури внесення до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр) інформації про відокремлені підрозділи фінансових
установ та приведення у відповідність із вимогами законодавства нормативно-правових актів Держфінпослуг та Нацкомфінпослуг шляхом внесення запису про державну реєстрацію створення відокремленого (их) підрозділу (ів) фінансової установи до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – закон).
Відповідно з п. 3 Розпорядження, фінансовим установам, інформація про відокремлені підрозділи яких унесена
до Державного реєстру фінансових установ набрала чинності цим Розпорядженням, але не була внесена до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, необхідно зареєструвати свої відокремлені підрозділи у встановленому Законом України «Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» протягом трьох місяців
з дня набрання чинності цим розпорядженням.
Зупинення діяльності фінансовими установами відокремлених підрозділів до їх реєстрації у встановленому Законом порядку протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим розпорядженням не передбачене.
Відповідне інформаційне повідомлення було розміщено на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг за адресою:
http://nfp.gov.ua/news/1451.html .

05.07.2016 Регулятор звернувся до учасників фінансового
ринку щодо реєстрації відокремлених підрозділів (розміщено
на
веб-сайті
ВАКС)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє, що
03.06.2016 набрало чинності розпорядження Нацкомфінпослуг від 14.14.2016 № 793 « Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України та визнання таким, що
втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 листопада 2005 року № 4934» (далі – Розпорядження) (Офіційний
вісник України, 2016, № 41 (03.06.2016), ст.. 1572), про що учасників ринку фінансових послуг було повідомлено шляхом
розміщення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг інформаційного повідомлення (зазначене повідомлення розміщено за адресою: http:nfp.gov.ua/news/145.html).
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05.07.2016 Регулятор звернувся до учасників фінансового
ринку щодо реєстрації відокремлених підрозділів (розміщено
на
веб-сайті
ВАКС)

Сутність роз′яснення

Згідно вимог Розпорядження, фінансовим установам,
які набули статусу фінансової установи до 14.07.2015, необхідно до 31.12.2016 привести розмір статутного ,складеного,
пайового) та/або власного капіталу у відповідність до вимог
установленого абзацом другим пункту 14 розділу 1 Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 №
41.
Також, фінансовим установам, інформація про відокремлені підрозділи унесена до Державного реєстру фінансових установ до набрання чинності цим розпорядженням,
але не була внесена до Єдиного державного реєстру юридич-

них осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», необхідно зареєструвати свої відокремлені підрозділи
у встановленому Законом порядку протягом трьох місяців з
дня набрання чинності цим розпорядженням.
08.09.2016 ВАКС отримала

Національна комісія що здійснює державне регулювання
у
сфері
ринків фінансових послуг, розглянула лист ВАКС
відповідь на свій
від 04.08.2016 № 01-66 та повідомляє про таке.
запит до НацкоЗгідно зі статтею 19 Конституції України органи дермфінпослуг що- жавної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи
до повідомлення зобов′язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
державного ре- спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Нацкомфінпослуг у своїй діяльності керується Конєстратора
ституцією, Законом України «Про фінансові послуги та дер(розміщено на
жавне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими
веб-сайті ВАКС) законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства.
Повноваження Нацкомфінпослуг визначені Законом
України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» (далі – Закон) та іншими законами. Основні функції та права Нацкомфінпослуг визначені
Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.
Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України «Про кредитні спілки» про зміни, що сталися в статутних
документах, кредитна спілка повідомляє у 5-ти денний
строк в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).
Відповідно до пункту 11 частини перщої статті 15
Закону внесення змін до установчого документа юридичної
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08.09.2016 ВАКС отримала особи оформлюється шляхом викладення його в новій редавідповідь на свій кції.

запит до Нацкомфінпослуг щодо повідомлення
державного реєстратора
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

Частиною четвертою статті 17 Закону визначено вичерпний перелік документів для державної реєстрації змін до
установчих документів юридичної особи, що подаються
юридичною особою до державного реєстратора.
Відповідно до пункту 1 розділу ХV111 Положення про
Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003 № 41 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 № 4368), зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 11 вересня
2003 р. за № 797/8118 (далі – Положення), фінансова установа зобов′язана надати до Нацкомфінпослуг протягом 15 робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, передбачених підпунктами 6 та 11 пункту 1 розділу V11, підпунктами 1 та 2 пункту 2 розділу 1Х, підпунктом 3 пункту 4 розділу Х11 цього
Положення та виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи.
Враховуючи зазначене вище, кредитна спілка у разі
внесення змін до статуту, подає у 5-ти денний строк державному реєстратору документи для державної реєстрації змін
до установчих документів кредитної спілки та протягом 15ти робочих днів після виникнення змін, що пов′язані зі зміною місцезнаходження та найменуванням кредитної спілки,
бо такі зміни стосуються зміни інформації, яка міститься в
реєстраційній картці кредитної спілки, повідомляє Нацкомфінпослуг в порядку та строки, передбачені Положенням.

22.09.2016 ВАКС отримала
відповідь на свій
запит до Нацкомфінпослуг щодо повідомлення Нацкомфінпослуг про зміни, що підлягають державній
реєстрації
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)
12

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринку фінансових послуг, розглянула лист
ВАКС від 09.09.2016 № 01-72 (вх.. від 03.09.2016 № 3999/11) та
повідомляє про таке.
Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади зобов′язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Повноваження Нацкомфінпослуг визначеноі Законом
України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» та іншими законами, а також положенням про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері фінансових послуг, затвердженим
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

22.09.2016 ВАКС отримала
відповідь на свій
запит до Нацкомфінпослуг щодо повідомлення Нацкомфінпослуг про зміни, що підлягають державній
реєстрації
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

Сутність роз′яснення

Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.
Відповідно до п. 1 розділу XV111 Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003 № 41 ( у редакції розпорядження Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28.11.2013 №
1368) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за № 797/8118 (далі – Положення), фінансова
установа зобов′язана надати до Нацкомфінпослуг протягом
п′ятнадцяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, передбачених підпунктами 6 та 11 пункту 1 розділу V11, підпунктами 1 та 2 пункту 2 розділу 1Х, підпунктом 3 пункту 4 розділу Х11 цього Положення та виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у реєстраційній картці
юридичної особи.
Визначений в Положенні строк подачі до Нацкомфінпослуг змін, що підлягають державній реєстрації, починається з наступного дня від дати державної реєстрації таких
змін в Єдиному державному реєстрі.

29.09.2016 ВАКС отримала
від Нацкомфінпослуг відповідь
на свого листа,
що стосувався
питань з фінансового моніторингу (розміщено
на веб-сайті
ВАКС)

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі –
ВАКС), на прохання своїх членів, просить надати роз′
яснення щодо застосування статті 15 Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванн) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
а саме:
Чи підлягають обов′язковому фінансовому моніторингу (та за якою ознакою) кредитною спілкою такі фінансові
операції у разі, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює чи перевищує 150, 000 тисяч гривень (в один і той самий
день) –
1) Внесення членом кредитної спілки через касу банку
готівкових коштів без відкриття такою фізичною особою рахунку в банку – за договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок або в якості відповідного пайового та іншого виду членського внеску, або
повернення кредиту.
2) Одержання членом кредитної спілки (або спадкоємцем) на картковий рахунок або інший рахунок, відкритий
такою фізичною особою в банку, коштів як повернення за
договором залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок або як повернення відповідного
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29.09.2016 ВАКС отримала
від Нацкомфінпослуг відповідь
на свого листа,
що стосувався
питань з фінансового моніторингу (розміщено
на веб-сайті
ВАКС)

Сутність роз′яснення

пайового внеску або іншого виду членського внеску, або
отримання кредиту?
Відповідь Нацкомфінпослуг
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула лист
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок від 13.09.2016 №
01-73 та відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванн) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення» (далі – Закон), в межах наданих повноважень повідомляє.
Щодо першого питання
Пункт 4 частини перщої статті 15 Закону передбачає,
що фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) підлягають обов′язковому фінансовому моніторингу в разі, якщо сума, на яку вони здійснюються, дорівнює чи перевищує 150 000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших
активах, еквівалентну 150 000 гривень.
Відповідно до підпункту 18 пункту другого розділу 1
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного
банку України від 26.06.2015 № 417, переказ, що здійснюється без відкриття рахунку, - рух певної суми коштів, який ініційовано в готівковій формі без використання рахунку з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в
готівковій формі.
У випадку, коли особою здійснюється переказ коштів у
сумі, яка дорівнює або перевищує 150 000 грн. через касу банку в готівковій формі без використання рахунку, з метою їх
зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі, така фінансова операція підлягає обов′
язковому фінансовому моніторингу за ознакою, передбаченою пунктом 4 частини першої статті 15 Закону.
Щодо другого питання
Відповідно до пункту 7.1.2 статті 7 Закону України від
05.04.2001 № 2346-111 «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі – Закон № 2346-111), поточний рахунок –
«це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній
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29.09.2016 ВАКС отримала
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Сутність роз′яснення

основі для зберігання коштів і здійснення розрахунковокасових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України».
Згідно з пунктом 1.14 статті 1 Закону № 2346-111
«електронний платіжний засіб – це платіжний інструмент,
який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ».
Електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в
установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування кощтів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором, називається платіжною карткою (пункт 1.27 статті 1 Закону № 2346-111).
Відповідно до пункту 8.1 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, рахунок,
операції за яким можуть здійснюватися з використанням
спеціальних платіжних засобів, банк відкриває клієнту у порядку, установленому цією ж інструкцією для відкриття поточних рахунків.
Враховуючи вищевикладене, фінансові операції, здійснені за допомогою пластикової чи іншого виду картки – безготівкові розрахунки.
При здійсненні членом кредитної спілки фінансових
операцій, сума яких дорівнює або перевищує 150 000 грн.,
обов′язковий фінансовий моніторинг таких операцій необхідно здійснювати з врахуванням ознак, які стосуються безготівкових розрахунків, та передбачені статтєю 15 Закону.
Одночасно звертаємо увагу, що цей лист стосується виключно суб′єкта звернення та не є офіційним роз′ясненням
Нацкомфінпослуг.

17.10.2016 ВАКС отримала
Національна комісія, що здійснює державне регулювідповідь від На- вання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула лист
цкомфінпослуг ВАКС від 22.09.2016 № 01-76 (вх. від 22.09.2016 № 4163/11), та
на свій запит
в межах компетенції і повноважень повідомляє.
щодо внесення
Відповідно до частини першої статті 18 Закону України
інформації
«Про ліцензування видів господарської діяльності»
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ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

17.10.2016 про ліцензування
до
ЄДР
(розміщено
на
веб-сайті ВАКС)

Сутність роз′яснення

(далі – Закон), до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до кожного
суб’єкта господарювання в порядку, що встановлює розпорядник цього реєстру, вносяться:
1) вид господарської діяльності, на який видано ліцензію;
2) найменування та ідентифікаційний код органу ліцензування, що прийняв рішення про видачу ліцензії;
3) дата і номер рішення органу ліцензування про надання ліцензії, посада, прізвище та ініціали посадової особи
органу ліцензування, яка його підписала;
4) відомості про місця та засоби провадження ліцензіатом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, подання яких органу ліцензування передбачено ліцензійними умовами;
5) зміни відомостей, що пов’язані зі зміною інформації
про ліцензіата, які були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
6) підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії, дата набрання ним чинності;
7) інші дані, передбачені положення про внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців інформації щодо ліцензування.
Відповідно до частини другої статті 18 Закону, Положення про передачу та внесення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей щодо ліцензування видів господарської діяльності затверджується розпорядником реєстру.
Статтею 1 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» визначено, що держатель Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – Міністерство юстиції України, яке вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань.
Частиною п’ятою статті 21 Закону передбачено, що до
набрання чинності положенням про внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації про ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України акта щодо припинення ведення
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ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

17.10.2016 ВАКС отримала
відповідь від Нацкомфінпослуг
на свій запит
щодо внесення
інформації про
ліцензування до
ЄДР (розміщено
на веб-сайті
ВАКС)

Сутність роз′яснення

Єдиного ліцензійного реєстру органи ліцензування:
- продовжують формувати, вести, надавати відомості з
власних ліцензійних реєстрів та подавати їх до Єдиного ліцензійного реєстру згідно з порядком формування, ведення
і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру;
- оприлюднюють прийняті ними рішення про видачу
ліцензій на своїх офіційних веб-сайтах на наступний робочій день;
- сприяють розпоряднику Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у формування електронного інформаційного ресурсу щодо ліцензування.
Отже, зважаючи на вищезазначене, з моменту набрання чинності положення про внесення до інформації про ліцензування, відомості, передбачені статтею 18 Закону, будуть внесені до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань згідно чинного законодавства.

02.11.2016 Нацкомфінпослуг оприлюднила інформаційне повідомлення щодо необхідності переоформлене дозвільних документів
(декомунізація)
(розміщено на
офіційному вебсайті регулятора)

Відповідно до пункту 1 розділу XІV Положення про
Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 № 41 (далі – Положення № 41), підставами для переоформлення свідоцтва
про реєстрацію фінансової установи є, зокрема, зміна місцезнаходження фінансової установи.
Відповідно до абзацу шостого пункту 2 розділу І Положення № 41 місцезнаходження – фактичне місце ведення
діяльності чи розташування офіса, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (де переважно
знаходиться керівництво юридичної особи) та здійснюється
управління і облік.
Переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової
установи здійснюється в порядку передбаченому розділом
XІV Положення № 41.
Додатком 1 до Положення 41 встановлено форму Свідоцтва, яка містить інформацію про місцезнаходження, що
вноситься до Державний реєстр фінансових установ (даліДРФУ).
Абзац 4 підпункту 1 пункту 3 розділу III передбачено,
що до ДРФУ вноситься загальна інформація про заявника,
яка включає інформацію, зокрема про місцезнаходження
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ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

02.11.2016 Нацкомфінпослуг оприлюднила інформаційне повідомлення щодо необхідності переоформлене дозвільних документів
(декомунізація)
(розміщено на
офіційному вебсайті регулятора)

Сутність роз′яснення

юридичної особи (код території за КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного
пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)) та
засоби зв’язку (міжміський код / код оператора мобільного
зв’язку, номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса
електронної пошти, адреса веб - сторінки (за наявності)).
Додатково повідомляємо, що відповідно до підпункту 2
пункту 1 розділу XVIIІ Положення № 41, фінансова установа
зобов’язана надати до Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у реєстраційній картці
юридичної особи: письмове повідомлення із зазначенням
переліку змін згідно з додатком 12 до Положення № 41, крім
змін, визначених у пункті 1 розділу XIV Положення
Разом з тим, повідомляємо, що відповідно до пункту 3
статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»
юридичні особи, політичні партії, інші об’єднання громадян, зареєстровані на день набрання чинності цим Законом,
у разі порушення його вимог зобов’язані протягом одного
місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої
установчі документи, найменування та/або символіку у відповідність із вимогами цього Закону. При цьому такі юридичні особи звільняються від сплати адміністративного збору
під час державної реєстрації змін до установчих документів,
пов’язаних з приведенням їх у відповідність із цим Законом.
Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
юридичної особи, подаються документи встановлені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань», а також у цьому Законі не визначено строку для внесення змін.
Враховуючи вищезазначене, у разі зміни інформації
про місцезнаходження фінансової установи суб’єкту нагляду необхідно внести зміни до ДРФУ у встановленому
законодавством порядку.
Адреса цієї сторінки: http://nfp.gov.ua/news/1557.html
При використанні матеріалів посилання на Нацкомфінпослуг обов'язкове.
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ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

10.01.2017 ВАКС отримала
відповідь на свій
лист до Державної міграційної
служби України
щодо біометричних документів
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

Сутність роз′яснення

У Державній міграційній службі України розглянуто
лист ВАКС від 18 листопада 2016 року № 01-82 з проханням
надати роз’яснення стосовно перевірки інформації про місце проживання громадянина України, який має паспорт
громадянина України у формі картки, і в межах компетенції
повідомляє про таке.
Згідно з пунктом 14 частини першої статті 7 закону
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі – Закон) інформація про місце проживання віднесена до додаткової змінної інформації.
Частиною дев’ятою статті 21 Закону, зокрема, визначено, що така інформація вноситься до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України.
Аналогічні норми передбачені також в Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016
року № 745), пунктом 131 якого, зокрема, визначено, що до
безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті
громадянина України, вноситься додаткова змінна інформація.
Відповідно до пунктів 133 та 134 зазначеного Порядку інформація про місце проживання особи зберігається на
безконтактному електронному носії, що міститься у паспорті громадянина України, у хронологічному порядку. У разі
зміни місця проживання особи, яка проживає в Україні, відомості до безконтактного електронного носія та до бази даних Єдиного державного демографічного реєстру вносяться
територіальним органом/територіальним підрозділом ДМС
із застосуванням засобів цього Реєстру в установленому порядку.
Таким чином, оскільки інформація про місце проживання особи не зазначається в зоні візуальної перевірки паспорта громадянина України, звертаємо увагу, що статтею 3
Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні» передбачена видача особі за її
вимогою довідки про реєстрацію місця проживання – документа, який видається органом реєстрації та підтверджує реєстрацію проживання особи.
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ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

Сутність роз′яснення

10.01.2017 ВАКС отримала
відповідь на свій
лист до Державної міграційної
служби України
щодо біометричних документів
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

Водночас інформуємо, що доступ до інформації, внесеної до безконтактного електронного носія, що міститься у
паспорті громадянина України, можливо отримати із застосуванням безконтактного зчитувача документів, який повинен відповідати наступним вимогам:

15.02.2017 ВАКС отримала
відповідь Нацкомфінпослуг
на свої запити
стосовно роз’яснення норм законодавства у
сфері ліцензування
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

ВАКС отримала відповідь Нацкомфінпослуг на свої запити стосовно роз'яснення норм законодавства у сфері фінансових послуг
щодо застосування Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 913.

- підтримка стандартів ISO 14443 Type А та B, Mifire,
ISO/IEC18092 (NFC); робоча частота 13.56 МГц.

Запит ВАКС від 10.01.2017 р.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ладі –
ВАКС) звертається до Нацкомфінпослуг з проханням надати інформацію щодо застосування в діяльності кредитних
спілок постанови Кабінету Міністрів України 07.12.2016 №
913, якою затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні умови).
Від імені кредитних спілок – членів ВАКС, враховуючи вкрай важливим для діяльності кредитних спілок
швидке визначення у питаннях, наведених нижче, асоціація просить Нацкомфінпослуг надати відповідь в найкоротший термін, який можливо.
1. Абзацом другим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України 07.12.2016 № 913 установлений двомісячний
строк з дати опублікування цієї постанови (тобто до
10.02.2017), протягом якого ліцензіати, які мають ліцензії Нацкомфінпослуг, повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21 – 99 Ліцензійних умов та подати до Нацкомфінпослуг документи та відомості, якими доповнено перелік документів та змінена форма відомостей за
Ліцензійними умовами.
Відповідно до абзацу другого пункту 18 Ліцензійних
умов до заяви про отримання ліцензії додаються, зокрема,
фінансова звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та

20

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

15.02.2017 ВАКС отримала
відповідь Нацкомфінпослуг
на свої запити
стосовно роз’яснення норм законодавства у
сфері ліцензування
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

Сутність роз′яснення

звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує
дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ.
Ліцензійні умови провадження діяльності кредитними
спілками з надання фінансових послуг, затверджені розпорядженням 01.12.2003 № 146, вимагали подання звітних даних в паперовій та електронній формі, складені відповідно
до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням
Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177.
Крім того, за Законом України «Про кредитні спілки»
достовірність і повнота тільки річної звітності кредитної спілки повинна бути підтверджена належним аудитором
(аудиторською фірмою), визначеним загальними зборами
кредитної спілки. Аудиторський висновок подається Уповноваженому органу та представляється загальним зборам
кредитної спілки.
Враховуючи викладене, на думку ВАКС, при виконанні абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 07.12.2016 № 913, кредитні мпілки повинні надати такий перелік документів:
- фінансову звітність, визначену Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку)
внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ;
- анкету керівника/головного бухгалтера кредитної
спілки (на кожного окремо керівником та бухгалтером кредитної спілки) за формою встановленою Ліцензійними умовами (форма анкети - додаток 2 до Ліцензійних умов);
- опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (форма опису - додаток 3 до Ліцензійних умов);
- документ, передбачений пунктом 2 частини третьої
статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (за наявності);
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Просимо підтвердити таку позицію, або висловити іншу.
2. Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України ліцензійні умови у частині, що
стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, застосовуються через шість місяців з дня
набрання чинності цією постановою, тобто до 10.06.2017. Нацкомфінпослуг приймає документи від зазначених суб’єктів
господарювання документи, визначені абзацами третім п’ятим пункту 18 та абзацом третім підпункту 6 пункту 19
Ліцензійних умов, та приймає рішення, передбачені статтями 12 і 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з дня набрання чинності цією постановою (з 10.12.2016).
На даний час кредитні спілки – члени ВАКС здійснюють свою діяльність з надання кредитів відповідно до вимог
законодавства або на підставі ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки не депозитні рахунки, або надаючи кредити своїм
членам за рахунок капіталу кредитної спілки без ліцензії.
Відповідно до пункту 4 Ліцензійних умов Нацкомфінпослуг видає, зокрема, ліцензії на надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
На думку ВАКС, кредитні спілки, як суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, мають право звернутися до Нацкомфінпослуг на підставі абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України.
Просимо підтвердити таку позицію, або висловити
іншу.
3. Відповідно до законодавства, до набуття чинності
Ліцензійними умовами, кредитні спілки для залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки,
використання таких коштів для надання їм кредитів були
зобов’язані отримати ліцензію на здійснення діяльності по
залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
На даний час такі ліцензії є безстроковими.
Відповідно до пункту 7 Ліцензійних умов залучення внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитними спілками на підставі ліцензії на залучення фінансових активів з зобов’язаннями щодо
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наступного їх повернення.
На думку ВАКС, в даному випадку можливе застосування частини восьмої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Просимо підтвердити таку позицію, або висловити
іншу.
Запит ВАКС від 13.12.2016 р.
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (далі –
ВАКС), враховуючи зміни, які відбулись в законодавстві, а
саме – затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні умови) постановою Кабінету Міністрів від 7 грудня
2016 року № 913 (далі – ПОСТАНОВА), у зв’язку з численними запитами кредитних спілок, просить надати інформацію
та роз’яснити наступне:
1. Чи продовжують діяти безстрокові ліцензії видані у
попередні роки Нацкомфінпослуг із назвами видів фінансових послуг:
- на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
- на здійснення діяльності кредитної спілки з надання
фінансових кредитів за рахунок залучення коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки,
та які види господарської діяльності мають право надавати
кредитні спілки у межах таких ліцензій?
2. Чи потрібно кредитним спілкам за наявності ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню
внесків (вкладів) членів кредитної спілки не депозитні рахунки отримувати для залучення внесків (вкладів) від фізичних осіб нову ліцензію із видом діяльності – залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення?
3. Чи потрібно кредитним спілкам за наявності ліцензії
на здійснення діяльності кредитної спілки з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків
(вкладів) членів кредитної спілки не депозитні рахунки
отримувати для надання кредитів членами кредитної спілки
нову ліцензію із видом діяльності – надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту?
4. Чи потрібно кредитним спілкам на виконання вимог
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Ліцензійних умов привести свою діяльність у відповідність з
вимогами пунктів 21-99 Ліцензійних умов і подати до органу
ліцензування документи та відомості, визначені частиною
третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування),
протягом двох місяці з дня опублікування цієї постанови
(крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов)?
5. Чи потрібно кредитним спілкам на виконання ПОСТАНОВИ привести свою діяльність у відповідність з вимогами абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов протягом 12
місяців з дня опублікування ПОСТАНОВИ?
Відповідно до пункту 28 Ліцензійних умов приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів
(споживачів), повинні бути доступними для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
З метою належного виконання Ліцензійних умов прохання надати інформацію хто входить до маломобільних
груп населення та до якого державного органу необхідно
звернутися кредитній спілці з метою залучення до обстеження фахівця з питань технічного обстеження будівель та споруд, і з якою періодичністю необхідно проводити обстеження?
6. Чи зобов’язана кредитна спілка у зв’язку з набуттям
чинності ПОСТАНОВИ, за наявності безстрокової ліцензії
на здійснення діяльності кредитної спілки по залученню
внесків (вкладів) членів кредитної спідки на депозитні рахунки виданої Нацкомфінпослуг «___»_______20__р. виконувати умови діючих договорів про залучення внесків (вкладів)
членів кредитної спідки на депозитні рахунки, в тому числі і
щодо можливості поповнення суми внесків (вкладів) та щодо
нарахування та виплати процентів за внесками (вкладами)?
7. Для отримання ліцензії на залучення фінансових
активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення:
- за який період потрібно подавати фінансову звітність,
визначену Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», складену за міжнародними
стандартами фінансової звітності, достовірність та повнота
яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські

24

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

15.02.2017 ВАКС отримала
відповідь Нацкомфінпослуг
на свої запити
стосовно роз’яснення норм законодавства у
сфері ліцензування
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

Сутність роз′яснення

перевірки фінансових установ? Станом на останній день
кварталу, що передує дню одержання Нацкомфінпослуг відповідної заяви чи потрібно подавати річну фінансову звітність?
- чи потрібно подавати додатково до фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, документ щодо підтвердження достовірності та повноти такої фінансової звітності
аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого
(яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових
установ? Якщо так, то яка назва такого документу та які вимоги до нього?
- чи потрібно подавати копію паспорта керівника кредитної спілки із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків?
8. Для отримання ліцензії на надання коштів у позику,
в тому числі на умовах фінансового кредиту чи потрібно
подавати всі примірні договори до положення про фінансові послуги кредитної спілки (в тому числі примірні договори
про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки) чи лише примірні кредитні договори?
9. Чи потрібно подавати до Нацкомфінпослуг разом із
повідомленням про зміни у даних, зазначених у документах,
що додавалися до заяви про отримання ліцензії документи,
що підтверджують такі зміни?
Чи потрібно подавати до Нацкомфінпослуг повідомлення про зміни у документах, що додавалися до заяви про
отримання ліцензії, на виконання Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових
послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від
02.12.2003 № 146?
10. Чи планує Нацкомфінпослуг та в які строки змінювати перелік видів фінансових послуг у державному реєстрі
фінансових установ на своєму офіційному веб-сайті для
приведення їх у відповідність із назвами у Ліцензійних умовах?
11. Чи потрібна кредитній спілці ліцензія на залучення
фінансових активів за договорами позики від юридичних
осіб – нефінансових установ?
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Чи потрібна об’єднаній кредитній спілці ліцензія на
залучення фінансових активів з зобов’язанням щодо наступного їх повернення для залучення коштів від кредитних спілок?
12. Чи розповсюджується на кредитні спілки дія пунктів 68-71 Ліцензійних умов?
Відповідь Нацкомфінпослуг
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула листи
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок від 10.12.2016 №
01-02 та від 13-12-2016 № 01-93 стосовно роз’яснення норм
законодавства у сфері фінансових послуг та в межах компетенції повідомляє про таке.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Повноваження Нацкомфінпослуг визначені Законом
України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» та іншими законами, а також
Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.
Зазначеними нормативно-правовими актами до повноважень Нацкомфінпослуг не віднесено надання роз’яснень
чинного законодавства із зазначених у Вашому листі питань.
Разом з тим, інформуємо про таке:
10.12.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, якою затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)(далі – Ліцензійні умови).
Розпорядженням № 162 від 26.01.2017 Нацкомфінпослуг прийнято рішення актуалізувати в Державному реєстрі
фінансових установ інформацію щодо діючих ліцензій кредитних спілок на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
з метою приведення їх у відповідність до назви ліцензії, визначеної абзацом другим пункту 4 Ліцензійних умов, шляхом зміни їх назви на провадження господарської діяльності

26

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ОФІЦІЙНО

Дата розміщення
на вебсайті

Тема

15.02.2017 ВАКС отримала
відповідь Нацкомфінпослуг
на свої запити
стосовно роз’яснення норм законодавства у
сфері ліцензування
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

Сутність роз′яснення

з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
Розпорядженням № 163 від 26.01.2017 Нацкомфінпослуг прийнято рішення переоформити діючі ліцензії на
провадження діяльності з надання фінансових кредитів за
рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, у зв’язку із звуженням
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, кредитним спілкам та переоформити діючі ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучення коштів, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що
підлягає ліцензуванню, на ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, фінансовим установам.
Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від
07.12.2016 № 913 встановлюється, що строк, протягом якого
ліцензіати, які мають ліцензії Нацкомфінпослуг на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),
повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21-99 Ліцензійних умов і подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування), становить два місяці з дня опублікування цієї постанови (крім
абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким для ліцензіатів
становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови).
Таким чином, всі кредитні спілки, що мають чинні
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів
із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або на
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту та фінансові установи, повинні до 10.02.2017
подати до Нацкомфінпослуг наступні документи:
- опис документів у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов);
- анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного
окремо, додаток 2 до Ліцензійних умов);
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- копію паспорту керівника (із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається
тільки фізичними особами – підприємцями)) – у разі наявності факту такої відмови.
Ліцензіати, які подавали заяву до Нацкомфінпослуг на
отримання вищеназваних ліцензій після 01.04.2016, повинні
до вказаного вище перліку документів, додати підтверджені
аудитором фінансову звітність та звітні дані, визначені абзацом другим пункту 18 Ліцензійних умов. (Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та
не має\не мав ліцензій, виданих Нацкомфінпослуг).
Відповідно до пункту 3 ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і
споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення» маломобільні групи населення (МГН) – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні,
одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення тут віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров’я,
вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо.
Абзацом третім пункту 2 Постанови встановлено, що
Ліцензійні умови в частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг, зокрема, з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту та інформація про яких була внесена до
10.12.2016 до Державного реєстру фінансових установ, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цієї
постанови, тобто з 10.06.2017.
Таким чином, кредитним спілкам, які не отримали
ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в
тому числі і на умовах фінансового кредиту для одержання
такої ліцензії, необхідно подати до 10.0612017 до Нацкомфінпослуг наступні документи:
— заяву (додаток 1 до Ліцензійних умов);
— опис документів у двох примірниках (додаток 3 до
Ліцензійних умов);
— анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного

окремо) (додаток 2 до Ліцензійних умов);
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— копію паспорту керівника (із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову
через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається
тільки фізичними особами – підприємцями)) – у разі наявності факту такої відмови;
— примірні договори про надання фінансових послуг.

Кредитним спілкам для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг на залучення фінансових активів із зобов’язання щодо
наступного їх повернення, а також кредитним спілкам, інформація про яких буде внесена/внесена до Державного
реєстру фінансових установ після 10.12.2016, для отримання
ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту, потрібно подати до Нацкомфінпослуг наступні документи:
— заяву (додаток 1 до ліцензійних умов);

фінансову звітність, визначену Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви,
достовірність та повнота яких підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні
дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до
Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90
календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензії, виданих органом ліцензування;
— анкету керівника/головного бухгалтера (на кожного
окремо) (додаток 2 до Ліцензійних умов);
— опис документів у двох примірниках (додаток 3 до

Ліцензійних умов);
— копію паспорту керівника (із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову
через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається
тільки фізичними особами – підприємцями)) – у разі наявності факту такої відмови;
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— примірні договори про надання фінансових послуг;
— положення про фінансові послуги.

Прийняття Ліцензійних умов не позбавляє кредитну
спілку обов’язку виконувати підписані договори.
Крім того, відповідно до пункту 35 Ліцензійних умов
фінансова установа зобов’язана виконувати укладені нею
договори з надання фінансових послуг і під час укладання,
виконання та припинення дії таких договорів дотримуватися вимог, визначених книгою п’ятою Цивільного кодексу
України та законами з питань регулювання окремих ринків
фінансових послуг.
Відповідно до абзацу двадцять першого пункту 24 Ліцензійних умов фінансова установа зобов’язана повідомляти
органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії,
протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за
винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача
ліцензії).
Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону про
ліцензування перелік підтвердних документів встановлюються ліцензійними умовами і є виключним.
Перелік документів, що подається здобувачем ліцензії
для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, визначений пунктами 17
-19 Ліцензійних умов.
Водночас інформуємо, що згідно з абзацом двадцятим
пункту 24 Ліцензійних умов фінансова установа зобов’язана
зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання
ліцензії; документи (копії), які підтверджують достовірність
даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які
подавалися до органу ліцензування разом із заявою про
отримання ліцензії.
Відповідно до частини першої статті 7 Закону України
про ліцензування ліцензуванню підлягає, зокрема, вид господарської діяльності надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Відповідно до пункту 4 Ліцензійних умов орган ліцензування видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) на надання коштів у позику,
в тому числі і на умовах фінансового кредиту та залучення
фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх
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Дата розміщення
на вебсайті

Тема

15.02.2017 ВАКС отримала
відповідь Нацкомфінпослуг
на свої запити
стосовно роз’яснення норм законодавства у
сфері ліцензування
(розміщено на
веб-сайті ВАКС)

Сутність роз′яснення

повернення.
Відповідно до абзацу п’ятого пункту третього Ліцензійних умов залучення фінансових активів із зобов’язанням
щодо наступного їх повернення – фінансова послуга, яка
передбачає залучення фінансовою установою фінансових
активів на підставі письмового договору з особою
(вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою
вкладнику процентів (винагороди). Субординований борг,
кошти, отримані з місцевих та державного бюджету юридичними особами публічного права, не належать до залучених
коштів. Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо
наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою.
Таким чином, у разі відсутності діючої ліцензії на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового
кредиту або на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення для здійснення діяльності з надання такої фінансової послуги є необхідним отримання відповідної ліцензії.
Додаткові вимоги до кредитних спілок, які надають
фінансові послуги в частині залучення фінансових активів із
зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового
кредиту визначені пунктами 61-67 Ліцензійних умов.
Таким чином, при вирішенні порушених у вашому листі питань, пропонуємо керуватися вищезазначеними положеннями чинного законодавства.
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК-ЧЛЕНІВ
ВАКС СТАНОМ НА 01.01.2017 РОКУ
Матеріал підготувала аналітична служба Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок (ВАКС)

Членами ВАКС станом на 01.01.2017 року є 87 кредитних спілок.
Найбільше кредитних спілок – членів

ВАКС (44 КС) знаходиться на заході,
найменше (4 КС) – на півдні. Кредитні спілки – члени ВАКС східного регіону займають 24% (20 КС) у загальному членстві асоціації. У центральному регіоні працюють 17 кредитних
Рис. 1. Регіональна структура
членів ВАКС

спілок, які є членами ВАКС (Рис. 1).
Зазначимо, що у зв’язку з проведенням АТО на оку-

пованій території Східного регіону, дані по 2 кредитним спілкам асоціації не
враховуються.

Рис. 2. Динаміка змін основних показників діяльності 85 КС - членів ВАКС (на кінець періоду)
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За даними асоціації, кредитні спілки-члени ВАКС об’єднують близько
292 тис. українців, зокрема:
- 73,9 тисяч (25,4 %) мають діючи кредитні договори,
- 14,3 тисячі (4,9 %) - внески (вклади) на депозитних рахунках.
Протягом звітного періоду члени ВАКС ведуть активну роботу щодо
виключення з переліку своїх членів тих осіб, які довгий час не користувалися
та не планують користуватися послугами кредитної спілки. Це явище було

об’єктивно необхідним, оскільки велика кількість неактивних пайовиків значно підвищує витрати на адміністрування, що особливо відчутно під час
проведення загальних зборів.
Таким чином, продовжуючи зменшення витрат спілки, протягом 2016
року кількість членів кредитних спілок асоціації зменшилась на 11,2% (Рис. 3).

Рис. 3. Динаміка зміни кількості членів у 85 КС - членах ВАКС (на кінець періоду)

Водночас спілки надають перевагу позичальникам з позитивною кредитною історією та потенційно високою платоспроможністю, що зменшує рівень кредитних ризиків. Крім того, цей підхід дозволяє збільшити розмір виданих кредитів. Однак, внаслідок такої політики, станом на 01.01.2017 року
кількість позичальників становить 73,9 тисяч осіб, що на 0,4 % менше порівняно з 01.01.2016 року.
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Протягом 2016 року в кредитних спілках-членах ВАКС кількість вкладників збільшилася на 2,5% та складає понад 14,3 тисячі громадян, що свідчить про зростання довіри до кредитних спілок.
Найбільше українців — 121,3 тис. осіб ( 42 %) обслуговує 8 кредитних спілок-членів ВАКС, що становлять 9% від загальної кількості члені ВАКС. При
цьому, найчисельніша група спілок — 34 (де до 1 тис. осіб) обслуговує лише
7% від загальної кількості членства. 11 кредитних спілок (з кількістю членів

від 5 тис. до 10 тис. осіб) та 32 кредитні спілки (від 1 тис. до 5 тис. осіб) обслуговують по 26 % членів. (Табл. 1).

За 2016 рік кредитні спілки – члени ВАКС збільшили свої активи на 49,4
млн. грн. (7,6%) та станом на 01.01.2017 року загальна сума активів дорівнює
695,6 млн. грн. (Рис. 4).

Рис. 4. Динаміка активів 85 КС - членів ВАКС (на кінець періоду)
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Зазначимо, що зростання активів відбулося вперше після проблем, з
якими зіткнулися кредитні спілки. По-перше, проблем в банківській системі,
що супроводжується масовим банкрутством банків та їх виходом з ринку. Подруге, військові дії на сході України, що викликало проблеми з ліквідністю у
деяких кредитних спілках – членів ВАКС.

Рис. 5. Структура активів КС-членів ВАКС станом на 01.01.2017 року.

Отже, станом на 01.01.2017 року структура активів кредитних спілокчленів ВАКС така:
81% — кредитний портфель (дебіторська заборгованість);
5,6% — фінансові інвестиції;
0,4 % — інші продуктивні активи;
6,7 % — грошові кошти;
1,4 % — інші непродуктивні активи;
4,8 % — основні засоби;
0,1 % — капітальні інвестиції
Варто зазначити, що переважна більшість кредитних спілок – членів ВАКС
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(47%) мають в активах понад 99 млн. грн., що складають 14% від загальної суми активів. В той же час, на 13% членів асоціації припадає найбільша сума
активів – 49% (Табл. 2).

Варто зазначити, що переважна більшість кредитних спілок – членів
ВАКС (47%) мають в активах понад 99 млн. грн., що складають 14% від загальної суми активів. В той же час, на 13% членів асоціації припадає найбільша
сума активів – 49%. (Табл. 2)
Враховуючи зменшення купівельної спроможності національної грошової одиниці та поступове зростання потреб населення у позичкових коштах,

кредитні спілки – члени ВАКС збільшили кредитування. Аби убезпечити
себе від значного зниження якості кредитного портфеля та дотримуючись
зазначених вище пріоритетів, кредитні спілки збільшують розмір кредиту,
наданого одному члену спілки, обмежуючи коло позичальників лише тими
особами, в платоспроможності яких впевнені. Таким чином, станом на

Рис. 6. Обсяги наданих та повернутих кредитів 85 КС - членів ВАКС (за рік)

01.01.17 року середній кредит, наданий кредитною спілкою асоціації, склав
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11,3 тис. грн., в той час як в 2015 році його розмір складав 10 тис грн, а у
2014 році – 7,1 тис. грн.. (Рис. 6)
Внаслідок збільшення обсягу кредитування спостерігається збільшення
суми кредитного портфеля кредитних спілок - членів ВАКС на фоні покращення його якості. Так, з початку 2016 року кредитний портфель спілок
асоціації збільшився на 40,5 млн. грн. (6,8%) та станом на 01.01.2017 року складає 636,3 млн. грн.. (Рис. 7)

Рис. 7. Динаміка змін обсягу загального кредитного портфеля КС-членів ВАКС і загальної заборгованості в ньому за
неповернутими та простроченими кредитами (на кінець періоду)

Рис.8 Структура кредитного портфеля 85 КС - членів
ВАКС за терміном погашення (станом на 01.01.2017 р.)

Найбільшу частину кредитного портфеля займають довгострокові кредити – 53,6% (341,3 млн. грн.). Кредити надані з терміном погашення від 3-х
до 12 місяців займають 45,9% або 292 млн. грн. від всього кредитного портфеля. Незначну частку кредитного портфеля, а саме 0,5 % (3 млн. грн.), складають кредити, надані членам з терміном погашення до 3 місяців (Рис. 8).
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Рис.9 Структура кредитного портфеля 85 КС - членів
ВАКС (станом на 01.01.2017 р.)

Як і раніше, основним сегментом ринку для кредитних спілок залишається надання кредитів на побутові потреби, а саме: навчання, весілля,
енергозбереження тощо. Так, станом на 01.01.17 року в структурі кредитного
портфеля кредитних спілок – членів ВАКС споживчі кредити складають 66%
(413,6 млн. грн.). Водночас лише незначна їх частина надана на придбання
автотранспорту та побутової техніки. (Рис. 9)

При цьому найбільш ризиковими є комерційні кредити, що пояснюється як розміром таких кредитів (середній комерційний кредит складає 58,1
тис. грн.), так і умовами їх надання. Адже найчастіше такі кредити надаються з відстрочкою сплати основної суми. Крім того, підвищує рівень ризиків
неповернення таких кредитів політична та економічна нестабільність в
країні. Окреслена ситуація підтверджується низькою якістю таких кредитів.
Зокрема, комерційні кредити складають 8,1% або 51 млн. грн. кредитного
портфеля, але 16,5% комерційних кредитів прострочені понад три місяці.
Однак значну часту кредитного портфеля займають кредити, надані на
придбання, будівництво, ремонт житла – 18,6% або 116,1 млн. грн. і якісь таких кредитів є високою, адже лише 9,8% таких кредитів прострочені понад
три місяці.
Більш ризиковими кредитами є кредити, надані на ведення фермерських господарств (15,6%), які займають незначну частку в загальному обсязі
наданих кредитів – 3,4% та або 21,3 млн. грн.
Стрімке падіння рівня платоспроможності позичальників у 2014-2015 роках призвело до масових неплатежів по кредитах, але при цьому кредитними
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спілками –членами ВАКС було в достатньому обсязі сформовано резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок (РЗПВ). Крім того,
необхідно звернути увагу на той факт, що протягом 2015-2016 років кредитні
спілки асоціації проводять активну роботу з позичальниками. Внаслідок чого
спостерігається зменшення загальної суми заборгованість за неповернутими
та простроченими кредитами. Станом на 01.01.2017 року заборгованість за
неповерненими та простроченими кредитами складає 105,2 млн. грн., тоді як
два роки тому цей показник сягав 107,9 млн. грн.
У структурі заборгованості по неповернених та прострочених кредитах
все ще переважають неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома
вага яких станом на 01.01.2017 р. складає 61,2 % (64,3 млн. грн).
Позитивна динаміка спостерігається у прострочених кредитів 2-го рівня.
Станом на 01.01.2017 року простроченість 2 рівня складає 1,3 тис. прострочених кредитних договорів на суму 9,2 млн. грн. що на 16,3% менше порівняно
з показником станом на 01.01.2016 року. У загальній сумі заборгованості за
неповерненими та простроченими кредитами цей показник складає 8,7%.
Кількість прострочених кредитних договорів 3 рівня протягом 2016 року зменшилась на суму 1,1 млн. грн. та станом на 01.01.2017 складає 12,1 млн.
грн. або 11,5% від всієї суми прострочки.
Станом на 01.01.2017 року простроченість 1-го рівня складає 2,5 тис прострочених кредитних договорів на суму 19,6 млн. грн., тоді як станом на
01.01.2016 року цей показник складав 2,6 тис. прострочених кредитних договорів на суму 16,8 млн. грн. ( Рис. 10)

Рис.10 Динаміка зміни структури заборгованості за неповернутими та простроченими кредитами 85 КС - членів ВАКС(на кінець періоду)
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Задля забезпечення високого рівня своєї надійності та стабільності кредитні спілки – члени ВАКС продовжують активно формувати капітал. Так, за
2016 рік капітал кредитних спілок - членів ВАКС складає 296,1 млн. грн., що
на 37,5 млн. грн. (14,5%) більше порівняно з 2015 роком. Зокрема, 76,4%
капіталу складає резервний капітал. (Рис. 11)

Рис. 11. Динаміка капіталу 85 КС - членів ВАКС (на кінець періоду)

На фоні зростання резервного капіталу протягом 2014-2015 років спостерігалось скорочення обсягів залучення кредитними спілками асоціації
вкладів. Кредитними спілками – членами ВАКС у 2015 році було залучено
521,9 млн. грн., тоді як у 2013 році – 692,3 млн. грн. У 2016 році було змінено
тенденцію і було залучено на 19 млн. грн. більше, ніж в 2015 році. ( Рис. 12)

Рис. 12. Динаміка залучень та повернень вкладів (внесків) на депозитний рахунок 85 КС - членів ВАКС (за
період)
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Крім того, 60,4% (221,3 млн. грн) вкладів складають довгострокові, понад
12 місяців. Третину вкладів. а саме 32,4% (113,9 млн. грн.) скаладають середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців). Вклади на вимогу і короткостокові
вклади (до 3-х місяців) в структурі портфеля становлять 1,8% (6,5 млн. грн.)
та 5,3% (18,6 млн. грн.) відповідно (Рис. 13).

Рис. 13. Динаміка зміни частки структури депозитного портфеля 85 КС - членів ВАКС (на
кінець періоду)
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НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ВАКС
У 2016 році силами ВАКС та ІКЦ ВАКС було організовано, підготовлено
та проведено такі навчальні заходи :
Вебінар на тему: « Законодавчі зміни в діяльності кредитних спілок»
Вебінар на тему: « Проведення загальних зборів у 2016 році»
Вебінар на тему: «Зміни до нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та подачі звітності до державних органів»
Вебінар на тему: «Нове в законодавстві щодо фінансового моніторингу»
Вебінар на тему: « Презентації за 5 хвилин»
Вебінар на тему: « Судова практика та новини законодавства»
Вебінар на тему: «Державна реєстрація та строки подання інформації
до органів державної влади»
Вебінар на тему: « Забезпечення кредитів»
Вебінар на тему: « Організація діловодства та архівне зберігання документів у небанківських фінансових установах»
Вебінар на тему: «Державний нагляд (контроль) за діяльністю кредитних спілок в Україні»
Вебінар на тему: «Основні зміни у законодавстві щодо взаємодії з контролюючими та державними органами»

Вебінар на тему: «Вимоги Нацкомфінпослуг, щодо розкриття інформації на веб-сайті фінансової установи»
Вебінар на тему: «Кадрове діловодство та основи трудового законодавства»
Вебінар на тему: «Звітування в Нацкомфінпослуг та фінансові нормативи діяльності»
Вебінар на тему: «Депозитні операцій в кредитних спілках та питання
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щодо перевірок і заходів впливу Нацкомфінпослуг»
Вебінар на тему: «Тайм-менеджмент для керівників та фахівців фінансових установ»
Вебінар на тему: «Нове в порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, нової форми звітності»
Вебінар на тему: «Зміни в законодавстві щодо діяльності кредитних спілок та практика його застосування»
Вебінар на тему: «Оскарження рішень податкових органів»
Вебінар на тему: «Особливості здійснення фінансового моніторингу»
Семінар на тему: «Міжнародні стандарти фінансової звітності. Теорії та
практика застосування»
Семінар на тему: «Фінансовий моніторинг у кредитних спілках в 2016
році»

Вебінар на тему: «Зміни у законодавстві та судовій практиці, що впливають на діяльність та зміст внутрішніх документів»
Вебінар на тему: «Зміни у діяльності кредитних спілок. Виконавче провадження. Ліцензування»
В рамках співпраці ВАКС та Української федеральної кредитної спілки
(м. Рочестер, штат Нью-Йорк, США) з метою ознайомлення з досвідом роботи останньої, 4 листопада 2016 року було проведено перший трансатлантичний вебінар між представниками кредитних спілок-членів ВАКС та Українською федеральною кредитною спілкою.
Учасники вебінару отримали цікаву та корисну інформацію за темою
«Кредитні продукти та робота з позичальниками. Досвід кредитних спілок
США».
Вебінар проводили виконавчий директор Української Федеральної кредитної спілки Олег Лебедько та операційний директор Української Федера43
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льної кредитної спілки Таня Котик-Дашкевич.
Під час вебінару вони розповіли про Українську Федеральну кредитну
спілку США, поділились досвідом роботи та розкрили питання щодо напрямків кредитування, відсоткових ставок та їх розрахунку, порядку оцінки позичальника та умовах надання кредитів, роботи з проблемними позичальниками, вирішенням конфліктних ситуацій з клієнтами, зменшенням ризиків
виникнення проблемних питань.

По закінченні доповіді колег зі США, слухачі вебінару отримали від
Олега і Тетяни змістовні відповіді на свої питання щодо практичної роботи
Української Федеральної кредитної спілки.
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ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПОДІЙ 2016 РОКУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ВАКС
Зустріч з Головою Державної регуляторної служби України та
Президентом Всесвітньої ради кредитних спілок
29 лютого відбулася зустріч з головою Державної регуляторної служби
України Ксенією Ляпіною та Президентом Всесвітньої ради кредитних спі-

лок (WOCCU) Брайаном Бренчем, на якій були присутні представники
ВАКС та НАКСУ.
Брайан Бренч заявив, що WOCCU
готова співпрацювати та надавати посильну допомогу, підтримуючи інтереси кредитних спілок. За його словами,
дуже важливо мати таке законодавство,
яке б захищало та підтримувало кредитні спілки в Україні та дозволило б їм
Учасники зустрічі та Голова ДРСУ Ксенія Ляпіна (в центрі)

розвиватися і надалі. Також пан Бренч

висловив сподівання, що Державна регуляторна служба України продовжить тісно співпрацювати з кредитними спілками.
Загалом, зважаючи на роль, яку Державна регуляторна служба України
відіграє на фінансовому ринку, зокрема, в частині реалізації державної регуляторної політики, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, Брайан Бренч та Ксенія Ляпіна обговорили нагальні питання та визначили шляхи налагодження

діалогу

щодо

подальшого

співробітництва.
Учасники зустрічі та Президент WOCCU Брайан
Бренч (другий зліва)
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Зустріч з Президентом Всесвітньої ради кредитних спілок та
директором варшавського офісу Національної асоціації
кредитних спілок Польщі
2 березня в конференцзалі готелю «Козацький» відбулася зустріч представників ВАКС та НАКСУ з Президентом Всесвітньої ради кредитних спілок

Брайаном Бренчем та директором варшавського офісу Національної асоціації кредитних спілок Польщі («KasaKrajowa») Павелом Гжесіком.
Пан Бренч розказав про свої зустрічі з українськими високопосадовцями
за останні два роки, відзначив необхідність удосконалювати законодавче те
регуляторне поле України та наголосив, що лише об’єднавши зусилля двох
асоціацій та представивши спільну позицію щодо питань, які турбують кредитні спілки, можна досягти бажаних результатів.

Павел Гжесік, у свою чергу, поділився власним досвідом та розповів про
діяльність кредитних спілок у Польщі та особливості їх роботи на фінансовому ринку країни.

Президент WOCCU Брайан Бренч (зліва) та директор варшавського офісу Національної асоціації кредитних
спілок Польщі Павел Гжесік (справа)
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Конференція Української Світової Кооперативної Ради
22 серпня в конференц-залі готелю «Козацький», відбулася Конференція
Української Світової Кооперативної Ради (УСКР), в якій взяли участь представники кредитних спілок від Централі Українських Кооперативів Америки
(ЦУКА); Української Кооперативної Ради Канади (УКРК); Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок (ВАКС); Національної асоціації кредитних спілок
України (НАКСУ); Президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій; на-

родний депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради
України з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко; заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Андрій Оленчик; член Національної комісії, що здійснює

державне

регулювання

у

сфері

ринків

фінансових

послуг

(Нацкомфінпослуг), Ольга Максимчук; завідуючий відділом пруденційного
нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Нацкомфінпослуг Сергій Корсаков; представники Управління стратегії та реформування банківської системи Національного банку України (НБУ) Олена Онищук
та Юлія Овдій. Головуючою на заході була Президент УСКР пані Ольга Шевель.
Конференція розпочалася вітальними словами гостей.
Пан Михайло Довбенко поділився враженнями від свого ділового візиту
до США, де він, зокрема, мав нагоду познайомитися з роботою американсь-

ких кредитних спілок, які справили на нього приємне враження своїм чітко
злагодженим економічним механізмом функціонування. Він відзначив, що
на нього дуже сильне враження справили ці «осередки українства» в країні
та подякував за величезну організаційну та благочинну роботу українських
кредитівок у США, яку вони проводять для підтримки України в складні часи російської агресії.
Говорячи про роботу українського кредитного руху, пан Довбенко за47
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значив, що українські кредитні спілки працюють в екстремальних умовах через два головних фактори – економічний та законодавчий. До економічного
фактору, екстремальних умов останніх двох років він відніс анексію Криму,
окупацію частини східної України, девальвацію гривні більш, ніж на п’ятдесят відсотків, серйозні політико-економічні та соціальні потрясіння, які створили складну економічну ситуації в країні, в наслідок чого державні інституції були змушені внести корективи у свою роботу. Другим важливим фактором, який впливає на діяльність кредитних спілок, є необхідність правити законодавство, що стосується роботи кредитних спілок. Після тривалих дискусій 2015 року Комітету ВР вдалося частково відстояти неприбутковий статус
кредитних спілок, який зафіксований у базовому законі «Про кредитні спілки». В парламенті зареєстровано два законопроекти, які можуть вирішити
проблемні питання, в разі їх розгляду і прийняття на парламентській сесії.
Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик у своєму виступі зупинився на теперішньому стані
банківської системи та історії кредитного руху. То є скарб, якими є здорові,
класичні кредитні спілки, які пережили вже не одну кризу, і, незважаючи на
всі втрати, продовжують працювати і єдині на даний момент працюють з
простими людьми.
Пані Ольга Максимчук відзначила цінність таких заходів, оскільки вони дають можливість на власні очі побачити українську громаду не лише нашої країни, а й усього світу, оскільки тут є представники діаспори з Америки
та Канади. Також пані Максимчук висловила вдячність колегам зі США та
Канади за їх досвід та підтримку кредитних спілок України. Вона зазначила,
що хоча іноді Нацкомфінпослуг, асоціації та кредитні спілки знаходяться по
різні боки процесу, усі мають спільну мету, і, зрештою, інтереси регулятора і
кредитних спілок зійдуться, що відновить та посилить впевненість і довіру до
ринку кредитних спілок в Україні, адже кожного кварталу спостерігається
зменшення кількості працюючих кредитних спілок.
48
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Пані Максимчук висловила сподівання, що спільними зусиллями цей
процес буде зупинено, буде довіра і будуть створені передумови для розвитку. Вона додала, що ринок кредитних спілок є «нішовим», кредитні спілки не
є конкурентами, а ні банкам, а ні іншим кредитним установам, оскільки їх
послуги є винятковими і за це їм велика подяка від усієї громади.
Пан Корсаков продовжив виступ пані Максимчук презентацією Нацкомфінпослуг «Діяльність кредитних спілок очима регулятора станом на кі-

нець І кварталу 2016 року», в якій були наведені підсумки діяльності кредитних спілок за відповідний період.
Представник Нацбанку пані Олена Онищук привітала учасників та гостей заходу, стисло презентувавши проект «Спліт» про передачу повноважень
від Нацкомфінпослуг до НБУ. Успішно прийнятий в першому читанні, законопроект № 2413а має розглядатися у другому читанні. Передача повноважень має відбутися протягом 6 місяців після його прийняття. Пані Оніщук

наголосила на дуже виваженому ставленні до передачі функціоналу та розумінні важливості сектора кредитних спілок для України, а також подякувала
за активну співпрацю професійних об’єднань з НБУ у даному напрямку.
Наостанок вона зазначила, що в НБУ наразі уважно вивчають міжнародний досвід розвитку та роботи кредитних спілок, який потім буде застосовано в Україні.
Про діяльність ВАКС за 2014-2016 роки присутніх поінформувала Прези-

дент ВАКС пані Ольга Мороз. Вона також звернула увагу, що перед кредитними спілками постають виклики – питання неприбутковості, введення реєстраторів розрахункових операцій, криза останніх років і, так званий,
«банкопад». Тому, постає питання оновлення Закону України «Про кредитні
спілки», щоб він був майже бездоганним та гарантував захист кредитним спілкам та їх членам.
Також зі звітом про діяльність НАКСУ виступив Президент НАКСУ
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пан Петро Козинець.
Далі про діяльність ЦУКА за 2013-2015 роки прозвітував пан Богдан Курчак. В Сполучених Штатах Америки існує 6284 кредитні спілки, а між ними
– 13 українських американських кредитних кооперативи.
Станом на кінець 2015 року, фінансові показники 13 американських кредитівок були такими:
активи складають 2.977 мільярдів доларів;
депозити складають 2.5 мільярдів доларів;
позички зросли до 1.737 мільярдів доларів;
чистий прибуток за 2015 рік склав 20 мільйонів доларів;
власний капітал становив 458.5 мільйонів доларів.
Членство українських американських кредитівок падало до 2014 року,
однак в 2015 році почало знов зростати, і на кінець 2015 року становило
99 365 осіб.
Президент УСКР пані Ольга Шевель виступила зі звітом про діяльність
Української Світової Кооперативної Ради за останні три роки. З 67 кредитних
спілок у складі УКРК в 1960-х роках на сьогоднішній день залишилось лише
6, бо кредитні спілки об’єднались, ставши сильнішими. Спільні активи українських кредитних спілок у Канаді становлять близько 2 мільярдів доларів, а
чистий прибуток у 2013 році становив більше 11 мільйонів доларів.
Далі відбулось активне обговорення питань, що виникали в учасників
заходу. В межах обговорення пан Петро Маковський, голова спостережної
ради КС «Вигода» (м. Стрій), зокрема, звернув увагу присутніх, що в наступному, 2017 році, рух кредитних спілок України буде святкувати своє 25 – річчя та запропонував провести на теренах Західної України Всесвітній фестиваль Українських кредитних спілок для відзначення цього свята.
За результатами Конференції було прийняте Звернення учасників Кон50
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ференції до державних органів влади з вимогою невідкладного вирішення
нагальних питань, які стримують розвиток кредитної кооперації України.
Після закриття Конференції учасники мали нагоду вільно поспілкуватися та обмінятися досвідом.

Учасники Конференції Української Світової Кооперативної Ради

Зустріч з представниками кредитного руху Сполучених Штатів
Америки
25 серпня в офісі ВАКС відбулася офіційна зустріч з представниками
українського кредитного руху Сполучених Штатів Америки.
Учасники зустрічі обговорили особливості кредитного руху США та України, поділилися досвідом роботи кредитних спілок в двох країнах та обговорили нагальні питання. Пані Тамара Денисенко ознайомила з програмою
«Відкритий Світ», в рамках якої активні українці їздять для отримання пере51
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дового досвіду до міст Рочестер та Айрондеквóйт (штат Нью-Йорк).
Після

офіційної

зустрічі,

учасники

відвідали

кредитну

спілку

«Профспілкова скарбниця» (м. Київ), яка є членом ВАКС, де змогли ознайомитися з роботою кредитної спілки та поспілкуватися з працівниками спілки.

Учасники зустрічі з представниками українського кредитного руху Сполучених Штатів Америки

Зустріч Голови Нацкомфінпослуг Ігоря Пашка з Президентом
УСКР Ольгою Шевель
29 серпня в приміщенні Нацкомфінпослуг відбулась зустріч Голови Нацкомфінпослуг Ігоря Пашка та Президента Української Світової Кооператив-

ної Ради Ольги Шевель. На зустрічі також були присутні Член Комісії Ольга Максимчук, член Ради Директорів – координатор від України, Голова
Правління КС «Гарант» Ірина Драгомирецька, Президент ВАКС Ольга Мороз та Віце-Президент НАКСУ Людмила Кравченко.
Пані Ольгою Шевель було передано представникам регулятора Звернення Конференції Української Світової Кооперативної Ради (22.08.2016, м.
Київ).
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В процесі дискусії на зустрічі також були обговорені питання розвитку
ринку кредитних спілок України, зокрема, питання підтримки руху кредитних спілок з боку держави.

Голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко (справа) та Президент УСКР Ольга Шевель (зліва в центрі)

Засідання круглого столу на тему «Міжнародний день кредитних спілок»
19 жовтня в прес-центрі «УКРІНФОРМ» відбулося засідання круглого столу на тему «Міжнародний день кредитних спілок».
Організаторами заходу виступили Всеукраїнська асоціація кредитних

спілок та Національна асоціація кредитних спілок України.
У заході взяли участь: Ольга Мороз - президент ВАКС; Ольга Тугай голова Правління ВАКС; Петро Козинець - президент НАКСУ; Людмила
Кравченко - віце-президент НАКСУ; Ева Сержиньска - директор, проект
USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (САР); Павєл Гжесік - головний Радник із питань політики, Проект USAID «Кредитування
сільськогосподарських виробників (САР); Ольга Максимчук, член Нацком53
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фінпослуг; Ігор Невінчаний, заступник директора департаменту-начальник
відділу нормативно-правового регулювання, контролю та аналізу виконання
заходів впливу на ринку кредитних установ; Леонід Музикус, старший менеджер Департаменту банківського нагляду; Олена Онищук, керівник проектів та програм Департаменту стратегії та реформування, а також представники кредитних спілок-членів ВАКС та НАКСУ.
У Нацкомфінпослуг розповіли, що приріст капіталу кредитних спі-

лок України 2016 року становить близько 14%. Про це заявив заступник директора

департаменту

Нацкомфінпослуг

Ігор

Невінчаний

на

прес-

конференції в Укрінформі.
“Незважаючи на ті проблеми, які є на сьогоднішній день, з яких ми намагаємося знайти вихід, ми бачимо позитивні зміни. Можна сміливо сказати,
що перша половина 2016 року показала нам позитивний тренд. Відбулися
зміни у капіталі кредитних спілок, приріст склав близько 14%. Змінилися які-

сні показники у структурі кредитного портфелю. Структура кредитів, які
прострочені або не повернені скоротилася на 17%”, - сказав Невінчаний.
Разом з тим, за його словами, почали реєструватися нові кредитні спілки.
“Це означає, що ринок оживляється. З’являється інтерес у громадян, бо
це є одним із альтернативних джерел фінансування попиту громадян, які
знаходяться у сільській місцевості, альтернатива банківському сектору еконо-

міки. Тобто у нас майже вдвічі зросли заявки на те, щоб внести кредитну спілку до реєстру фінансових установ”, - зауважив Невінчаний.
Представник Нацкомфінпослуг також відзначив важливість участі у розвитку цього ринку проектів міжнародно-технічної допомоги.
Використано матеріали Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».
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Учасники засідання круглого столу на тему «Міжнародний день кредитних спілок»

Розширене засідання представників ВАКС, НАКСУ та Проекту
USAID CAP
8 листопада в Києві відбулося розширене засідання представників
ВАКС, НАКСУ та Проекту USAID CAP. В заході, також, взяли участь Член
Нацкомфінпослуг Ольга Максимчук, представник Нацкомфінпослуг Ірина
Река та завідувач секретаріату Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Ігор Прийма.
Темою обговорення були основні проблемні аспекти діяльності кредитних спілок та стратегічні напрямки розвитку, які можуть бути розглянуті
при розробці нової редакції Закону України «Про кредитні спілки».
Директор Проекту USAID CAP Ева Сержиньска привітала усіх присутніх на заході та коротко розповіла про завдання Проекту.
Президент НАКСУ Петро Козинець приєднався до вітального слова па55
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ні Еви та відмітив, що вже вкотре ВАКС та НАКСУ збираються для обговорення та вирішення важливих питань, які стосуються діяльності кредитних
спілок, що надзвичайно важливо, адже мета та цілі в обох асоціацій спільні.
Президент ВАКС Ольга Мороз також привітала усіх присутніх та зауважила, що на даний момент склалася найбільш сприятлива ситуація для вирішення та реалізації питань кредитних спілок, що виникли та потребували
додаткового врегулювання, тому консолідація зусиль сьогодні є необхідніс-

тю.
Експерт Проекту USAID CAP Павєл Гжесік подякував за те, що учасники приїхали з усіх куточків України, щоб взяти участь в заході. Закони про
кредитні спілки є найголовнішою засадою в регулюванні відповідної сфери
фінансових ринків по всьому світу, тому важливо, щоб і проекти законів і,
безпосередньо, нова редакція Закону України «Про кредитні спілки», розроблялися спільно з кредитними спілками.

В світі не існує ідентичних або схожих законів про кредитні спілки, як і
не існує шаблонів. Проте, нещодавно Всесвітня рада кредитних спілок
(WOCCU) розробила свій варіант такого закону, але ніхто не може і не буде
нав’язувати свою точку зору з приводу цього питання. За словами пана Гжесіка міжнародні експерти допоможуть у розробці цього законопроекту, та це
має бути «національний» проект, розроблений зусиллями українських кредитних спілок.

Виїзне засідання Комітету Верховної Ради України
(м. Івано – Франківськ)
16 грудня в Івано-Франківську відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, під головуванням Голови Комітету, народного депутата України Сергія
Рибалка.
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В засіданні взяли участь Голова Нацкомфінпослуг Ігор Пашко, Член
Нацкомфіпослуг Олександр Залєтов, Член Нацкомфніпослуг Денис Ястреб тощо.
Представниками ВАКС на засіданні виступили: голова Церковної кредитної спілки «Анісія» (м. Львів) Володимир Сидоровський та заступник голови
кредитної спілки «Бойківщина» (м. Дрогобич) Богдан Щепанюк.
Члени Комітету заслухали інформацію про результати роботи Нацкомфінпослуг за 2016 рік та обговорили основні напрями роботи і перспективи
законодавчої ініціативи на 2017 рік.
Під час засідання Володимир Сидоровський висловив подяку за підтримку Комітетом Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності розробки законопроекту щодо реформування та розвитку
кредитних спілок та звернув увагу на виклики, що постають перед кредитними спілками на сьогоднішній день.
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Кожний рік в третій четвер жовтня працівники всіх видів споживчих кооперативів святкують своє професійне свято – Міжнародний день кредитних
союзів (International Credit Union Day). У 2016 році цей день припав на 20 жовтня.
Це всесвітнє свято регулярно відмічається з 1948 року і з того часу є привідом для проведення численних заходів: днів відкритих дверей кредитних
спілок та їх філій, благочинних акцій, ярмарок та конкурсів, тематичних радіо- та телепередач.
Кожен рік заходи, які проводяться в межах Дня, присвячені конкретній
темі.
Як відомо, кооперативи є одною із найбільш масових фінансових організацій, які є привабливими для населення і складають альтернативу банкам.

Поняття та ідеї кооперації (cooperation – спільна діяльність) ввійшли у вжиток з середини 19 століття і набули значної популярності в країнах Європи.
Засновниками кооперативної філософії вважаються Роберт Оуен, Шарль Фур′є, Луї Блан. Вони роз′яснювали економічні переваги кооперації в якості господарської діяльності і вважали її організацією майбутнього, в якій відсутні
протиріччя та недоліки капіталістичної конкуренції.
Вперше офіційне відзначення свята для своїх членів кооперації було ор-

ганізовано Лігою Кредитних спілок американського штату Массачусетс 17
січня 1917 року. Ця дата була обраною у зв′язку з тим, що 17 січня в Америці
відзначається день народження одного з видатних діячів США Бенджамина
Франкліна, який народився в Массачусетсі.
Друге життя це свято набуло в 1948 році після війни, коли почалось стрімке зростання кількості кредитних спілок у всьому світі. Сьогодні День кредитних спілок відмічається у 88 країнах світу на всіх континентах.
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В 2016 році Всесвітня Рада кредитних спілок (WOCCU) для професійного
свята обрала гасло «The authentic difference – принципово інакші». Це гасло
вибране з тих міркувань, щоб підкреслити відмінність кредитних спілок від
інших громадських та фінансових організацій.
Таку загальну думку містила й промова Брайана Бранча, президента
Всесвітньої Ради кредитних спілок, що була присвячена Всесвітній конференції WOCCU (цього року проходила в липні в Оттаві, Канада).

За даними WOCCU, за підсумками 2016 року в 109 країні працює 60500
кредитних спілок, які об’єднують понад 223 млн. людей.
Чому ці люди вибирають кредитні спілки? Тому, що спілки працюють
та об’єднуються задля своїх членів — щоб створити можливості для сімей,
зміцнити громади й змінити світ на краще. І це закономірно, адже успіх кредитних спілок зале жить від успіху кожного їхнього вкладника та позичальника. «Ваші інтереси в наших інтересах» — такими принципами керуються

ці фінансові установи, коли вибудовують свої стосунки з людьми.
Кредитні спілки у кожній зі 109 країн прагнуть зробити світ кращим для
своїх членів — завдяки доступу до коштів за помірну ціну, високій якості обслуговування й індивідуальному підходу до вкладників і позичальників.
Кредитні спілки відіграють життєво важливу роль в економічному розвитку й стабільності суспільства, якому вони служать, допомагають людям
покращити своє життя завдяки доступу до недорогих фінансових послуг.
І девіз цьогорічного Міжнародного дня кредитних спілок, обраний
WOCCU, тільки підкреслює, наскільки значний внесок спілки роблять у боротьбі з бідністю, у створенні робочих місць і соціальну інтеграцію.
Уже традиційно українські кредитні спілки, які входять до ВАКС, у це
професійне свято запрошували до себе всіх, хто цікавився системою кредитної кооперації, — щоб на прикладі однієї спілки показати, як працює глобальна світова мережа з 56 000 кредитівок.
59

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Міжнародний день кредитних спілок

Тенденція об’єднання кредитних спілок останнім часом стала особливо
актуальною для України. Про це свідчить постійно зростаюча роль профільних асоціацій та об’єднань, яку вони відіграють у налагодженні діалогу між
кредитними спілками й державними органами.
Матеріал підготовлено з використанням відкритих інтернет-джерел

«The authentic difference – принципово інакші»
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З ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Навчальний практикум "Косівщина" 06-09 липня 2016
З 6 по 9 липня 2016 року на базі кредитної спілки «Косівська» з міста Косів,

що

на

Івано-Франківщині,

проводився

навчальний

практикум

«Косівщина», який відвідали члени більше 30 кредитних спілок, а також
представники ВАКС.

На семінарі «Нові можливості для розвитку кредитної спілки», який розпочався 06 липня, було заслухано та обговорено останні новини у сфері законодавства та перспективи, що стосуються кредитних спілок.
Президент ВАКС Ольга Мороз ознайомила присутніх із проектом
«Плану поетапної трансформації ринку кредитної кооперації», який був розроблений Нацкомфінпослуг. Також були обговорені питання, що виникли у
кредитних спілок в ході їх роботи.

Співорганізатор навчального практикуму пан Олексій Волотовський
ознайомив присутніх з можливими шляхами освітлення заходів, які проводяться кредитними спілками.
Пан Петро Маковський (КС «Вигода») розповів, зокрема, про досвід та
особливості організації та проведення традиційної щорічної ярмарки
«Стрий-Органік-Фест», який проводиться у місті Стрий, що на Львівщині.
Учасники семінару також познайомилися з пані Анничкою, власницею

кафе «Варени́чки від Аннички». Вона була однією із засновників кредитної
спілки, а зараз є Заступником Голови Спостережної ради. Свій перший кредит у кредитній спілці вона взяла на придбання обладнання. Зараз, крім виробництва вареників, пані Анничка займається випічкою, має свою кав’ярню, продуктовий магазин, завдяки чому роботу мають більше 60-ти працівників.
А вже після семінару на всіх учасників чекав сюрприз – невеликий кон61
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церт

талановитих

дівчат-

бандуристок, музичний колектив

яких

підтримує

КС

«Косівська», та виступ поета
пана Ігоря Маковійчука. Зворушлива музика, чарівні голоси та натхненні вірші нікого
не залишили байдужим та
здійняли

справжній

шторм

оплесків.
Вранці 7 липня, на свято Різдва святого Івана Хрестителя, учасники
практикуму відвідали відбудовану церкву Святого Василія Великого, яка в
2009 році раптово спалахнула і за кілька годин згоріла майже вщент. Спільними зусиллями і титанічною працею громади церква була відбудована.
Отець Роман, щира і натхненна вірою і служінням Богові та віддана своїй громаді людина, благословив всіх та особисто привітав і поговорив із кожним присутнім.
Після цього, у приміщенні
кредитної спілки «Косівська», учасники семінару переглянули фільм
«Неопалима Купина» про відданість і самопожертву людей у відбудуванні згорілої церкви у 2009
році.
Крім того,

всі бажаючі мали

змогу відвідати ІІІ фестиваль «Лудинє» - фестиваль автентичного та сучасного одягу із фольклорними елементами, на якому гостей чекало багато майстер-класів (кераміка, ткацтво, сирні коники, писанкарство тощо), парк атракціонів для дітей та дорослих, експозиції музеїв міста, покази старовинного та
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сучасного гуцульського вбрання
і Косівську традиційну кухню.
На фестивалі всі бажаючі також
могли оглянути та придбати вироби косівських майстрів, в тому
числі й членів кредитної спілки
«Косівська».
Подорожуючи

Івано-

Франківщиною учасники відвідали Вознесенську церкву, яка знаходиться на Буковецькому перевалі (835
метрів). Ця Церква є однією з найвисокогірніших в Україні.
Потім учасники побували у живописному селі Криворівня, де знаходиться будинок, в якому в 1906-1914 роках працював видатний український
письменник Іван Франко. У музеї Івана Франка є кімната, присвячена Парасці Плитці-Горицвіт - народній письменниці, поетесі, художниці, майстрині
витинанки.
Параска Плитка-Горицвіт написала 46 великих рукописних книг по 500
сторінок кожна, а ще десятки маленьких книжечок, розписаних чудовим каліграфічним почерком. Вона сама ілюструвала свої книжки, зшивала їх, скріплювала та робила обкладинки.
У селі є музей громадського і політичного діяча, історика Михайла Грушевського і кінорежисера Сергія Параджанова, адже останній саме тут, в
справжніх гуцульських хатах та околицях села Криворівня знімав всесвітньо
відомий фільм «Тіні забутих предків».
Наступна зупинка була у приватній садибі «Валило» (с. Яворів), у якій
учасники практикуму мали змогу побачити на власні очі процес виготовлення ковдр-ліжників, зокрема, як використовують природню силу струмка
Валило у якості гуцульської «пральної машини» для промивки ліжників.
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За три дні семінару всі учасники отримали незабутні враження як від
природи Українських Карпат, так і від побаченого злагодженого життя Косівської громади. Безумовно, кожен відвідувач повіз додому частинку справжнього гуцульського духу.
Завдяки навчальному практикуму кредитні спілки – члени ВАКС мали
змогу поділитися своїми напрацюваннями зі своїми колегами, побачити результати діяльності Кредитної спілки «Косівська».

Учасники навчального практикуму "Косівщина"
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Підтримка молоді
16 квітня 2016 року в смт. Драбів відбувся міжрегіональний етап спортивно - масового заходу серед учнів „Олімпійське лелеченя”. Кредитна спілка
"Кредит-СоюЗ" (м. Черкаси) виступила спонсором – всі діти з Чорнобаївської
команди отримали нові спортивні футболки. За результатами змагань команда посіла перше місце.
17 квітня 2016 року на Центральному стадіоні Черкас проходив спорти-

вно – масовий захід серед учнів „Олімпійське лелеченя”. Кредитна спілка
"Кредит-СоюЗ" також виступила спонсором Чигиринської команди підлітків
і подарувала їм спортивні футболки.
За допомоги кредитної спілки "Кредит - СоюЗ" був проведений турнір з
боротьби дзюдо серед юнаків та дівчат присвячений Міжнародному дню
крединих спілок.
Також на свято Дня знань 01 вересня 2016 року кредитна спілка подару-

вала Черкаському фізико-математичному ліцею (ФІМЛІ) інтерактивну дошку.
Перша Подільська Фермерська

Кредитна Спілка

(м. Кам’янець-

Подільський) згуртувавши навколо спілки соціально активних та творчих
людей, безкоштовно розповсюджує по школах та дитячих садках невеличкі
книжки та розмальовки. Їх готують члени спілки, які завдяки багаторічній
співпраці вже мають свої друкарні.
Також у Першій Подільській Фермерській Кредитній Спілці щорічно у
травні з 2008 року проводиться виставка художників. За підсумками заходу
обирається найкраща робота, із якою згодом видається і щорічний календар,
який розповсюджується серед населення безкоштовно.
Багато кредитних спілок – членів ВАКС проводять конкурси серед дитячих малюнків, які потім розміщуються на календарях.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИКИ:
ЗА ЗАПИТАМИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Яким нормативно – правовим актом визначається загальний порядок
ведення діловодства у юридичних особах?
Єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних
органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях незалежно від форм власності, встановлені Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом міністерства юстиції України від 18.06.2015
№1000/5, зареєстрованими в міністерстві юстиції України 22.06.2015 за
№736/271814 (набрали чинності 10.07.2015).

Чи обов'язково при прийняті працівника на роботу не за основним
місцем роботи прописувати в наказі про зарахування на посаду що це за
сумісництвом?
Прийняття на роботу особи за основним місцем роботи та прийняття за
сумісництвом мають різні правові наслідки для працівника. Якщо в наказі
про прийняття за сумісництвом не вказано, що особа приймається саме за сумісництвом, зрозуміло, що це є помилка, яка потребує виправлення. Якщо
така помилка носить суто технічний характер, то необхідно тільки внести до
наказу про призначення відповідні зміни. Зміни до наказу вносяться наказом. ПОРЯДОК проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 №390 (далі – Наказ). Наказом також затверджено Акт перевірки, який містить перелік питань, які перевіряються. Зокрема, перевірка оформлення наказу про прий67
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няття на роботу може відбутися за пунктом 1.1.1 Акту. Разом з тим, приписи
державної інспекції з питань праці застосовуються у разі виявлення порушень (пункт 7 Порядку) з метою зобов’язання усунення порушень. Отже, якщо порушення усунуто до проведення перевірки підстави для застосування
приписів відсутні. Щодо типової форми наказу на прийняття на роботу, то
пропоную ознайомитись з наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №
489 (не зареєстрований в Мінюсті і має рекомендаційний характер) http://
www.ukrstat.gov.ua/ .

Якими особами підписується протокол спостережної ради?
Згідно з частиною четвертою статті 15 Закону України «Про кредитні
спілки» рішення спостережної ради кредитної спілки оформляється протоколом, який підписується головою спостережної ради.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про кредитні спілки» кредитні

спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та
виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22. 06.2015 за № 736/27181, затверджені
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Відповідно до підпункту 7 пункту 7 розділу ІІ цих Пра-

вил протокол підписують головуючий на засіданні колегіального органу і секретар.

Якими особами підписується протокол комісії?
Наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 №1000/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22. 06.2015 за № 736/27181, затверджені
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у держа68
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вних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Відповідно до підпункту 8 пункту 7 розділу ІІ цих Правил документи, складені комісією, підписують голова комісії і всі члени комісії.
Деякі питання поруки
Відповідно до частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України
порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі по-

руки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо
кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення
вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.
У разі якщо кредитор змінив строк виконання основного зобов’язання

(дострокове виконання основного зобов’язання), (…), то шестимісячний
строк, передбачений частиною четвертою статті 559 ЦК України, для пред’явлення вимоги до поручителя обчислюється з наступного дня видачі судового наказу або з наступного дня, зазначеного кредитором у вимозі про дострокове повернення кредиту як дата дострокового повернення всього кредиту
(постанова ВСУ від 17.09.2014 у справі № 6-41цс14).

Чи є необхідність переоформлювати ліцензію у разі зміни місцезнаходження кредитної спілки?
Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» у
разі зміни місцезнаходження кредитної спілки переоформлення ліцензії не
вимагається.
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Які дії рекомендовано здійснити кредитній спілці у разі зміни назви
об’єкта населеного пункту (площі, вулиці, провулку тощо), що є адресою
місцезнаходження такої кредитної спілки?
Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» в Україні відбувається зміна назв, зокрема, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об'єктів топоніміки
населених пунктів, назви яких містять у собі символіку комуністичного тоталітарного режиму. Перейменування вулиці (або іншого об’єкта населеного
пункту), так як і зміна назви населеного пункту, не є фактично зміною місцезнаходження кредитної спілки, тому й не є обов’язковою підставою для заміни свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи.
Разом з тим, при зміні назви об’єкта топоніміки населеного пункту
(юридична адреса), де розташована кредитна спілка, у зв’язку з декомунізацією відповідно до закону, ВАКС рекомендує здійснити такі дії:
1. Затвердити на загальних зборах зміни до статуту кредитної спілки в
частині зміни юридичної адреси кредитної спілки (статті 7, 14 Закону України «Про кредитні спілки»).
2. Здійснити протягом п’яти календарних днів (частина четверта статті 8
Закону України «Про кредитні спілки») відповідні дії щодо зміни відомостей,
які містяться в Єдиному державному реєстрі, у державного реєстратора
(статті 14, 15, частина четверта статті 17, 25 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»).
3. Протягом 15 робочих днів з дня реєстрації у державного реєстратора
відповідних змін направити документи до Нацкомфінпослуг для переоформлення Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи у зв’язку зі зміною мі70
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сцезнаходження (розділ XIII Положення про Державний реєстр фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 №41).

У яких випадках кредитна спілка повідомляє Нацкомфінпослуг про
зміни до свого Статуту?
Кредитна спілка у разі внесення змін до свого статуту:
1. У разі внесення будь-яких змін до статуту, подає у 5-денний (5 календарних днів) строк державному реєстратору документи для державної реєстрації змін до статуту
2. Протягом п’ятнадцяти робочих днів після виникнення змін до статуту, що пов’язані зі зміною місцезнаходження та найменуванням, кредитна
спілка повідомляє Нацкомфінпослуг, бо такі зміни стосуються зміни інформації, яка міститься в реєстраційній картці.
Про інші зміни до статуту кредитна спілка Нацкомфінпослуг не повідомляє.

Чи нараховуються відсотки чи штрафні санкції при наявності судового рішення про задоволення вимог кредитної спілки про стягнення заборгованості за договором кредиту?
З практики, яка може трактуватися на користь кредитодавця, існує така

позиція судів.
Відповідно до пункту 17 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 №5
«Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що
виникають із кредитних правовідносин»: «наявність судового рішення про
задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не припиняє
правовідносин сторін кредитного договору, не звільняє останнього від відпо71

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

КОНСУЛЬТАЦІЇ

відальності за невиконання грошового зобов'язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених частиною другою статті 625 ЦК,
оскільки зобов'язання залишається невиконаним належним чином відповідно до вимог статей 526, 599 ЦК».
У своїй постанові від 23. 09. 2015 по справі № 6-1206цс15 Верховний суд
України, зокрема, постановив:
закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за

його порушення, яке мало місце під час дії договору;
виходячи із системного аналізу ст.ст. 525, 526, 599, 611 ЦК України, змісту
кредитного договору слід дійти висновку про те, що наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконано боржником, не
припиняє правовідносини сторін кредитного договору, не звільняє боржника та поручителя від відповідальності за невиконання грошового зобов’язання й не позбавляє права на отримання штрафних санкцій, передбачених

умовами договору та ЦК України;
суд першої інстанції дійшов до обґрунтованого висновку, що з відповідачів на користь банку підлягають стягненню штрафні санкції, передбачені договором за неналежне виконання його умов, зокрема: прострочена заборгованість за процентами, прострочена заборгованість по комісії, пеня за несвоєчасне погашення процентів, пеня за несвоєчасне погашення кредиту, пеня за
несвоєчасне погашення комісії. За таких обставин суди апеляційної та касаційної інстанцій дійшли неправильного висновку про те, що нарахування
процентів за користування кредитом та пені після закінчення строку дії договору та з моменту ухвалення судового рішення до його фактичного виконання не передбачено.
Отже, за наведеною позицією судів, нарахування процентів за користування кредитом здійснюється і після закінчення строку дії договору та до фактичного виконання судового рішення про задоволення вимог кредитора,
72
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яке не виконано боржником.
Разом з тим, є, також, позиція Верховного Суду України, викладена в постанові від 07.09.2016 При поданні позову до суду рекомендуємо враховувати
постанову Верховного Суду України від 19.11.2014 по справі № 6-160цс14
(можна ознайомитись на сайті ВАКС в розділі «Рекомендації»/ «Судова
практика»), яка визначає позицію суду щодо позовної давності в залежності
графіку платежів, зазначеного у договорі. Для вказаної справи постановлено:
аналізуючи умови кредитного договору та зміст зазначених правових норм,
необхідно дійти висновку про те, що у разі неналежного виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором позовна давність за вимогами
кредитора про повернення кредитних коштів і процентів за користування
кредитом, повернення яких відповідно до умов договору визначено періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу, або позицію Верховного Суду України: 5. У разі неналежного виконання позичальником зобов’язання за кредитним договором позовна давність за вимогами кредитора про повернення
кредитних коштів та процентів за користування кредитом, повернення яких
відповідно до умов договору визначено періодичними щомісячними платежами, повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення чергового платежу.

Де можна подивитися план перевірок Нацкомфінпослуг?
План перевірок на наступний плановий період повинен містити конкретні календарні дати початку кожної перевірки та строки її проведення.
Плани проведення перевірок оприлюднюються на офіційному веб-сайті
Нацкомфінпослуг http://nfp.gov.ua/ не пізніше ніж за десять календарних
днів до початку відповідного планового періоду: розділ «Діяльність Нацкомфінпослуг» / підрозділ «Наглядова діяльність» / «План заходів державного
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нагляду (контролю)» http://nfp.gov.ua/content/naglyadovadiyalnist.html .
Питання, охопленні плановою перевіркою за певний період, не можуть
стати об’єктом наступної планової перевірки.

Чи має право кредитна спілки не допускати до перевірки уповноважених осіб Нацкомфінпослуг у разі неодержання повідомлення про проведення планової перевірки?
Планова перевірка починається не раніше ніж через десять календарних
днів після повідомлення кредитної спілки про її проведення, надісланого на
адресу кредитної спілки відповідно до інформації, яка міститься в єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів Нацкомфінпослуг або вручається особисто голові правління кредитної спілки чи уповноваженій особі кредитної спілки під розписку.

Кредитна спілка має право не допускати посадову особу Нацкомфінпослуг до здійснення планового заходу у разі неодержання повідомлення про
здійснення планового заходу (частина четверта статті 5 Закону України «Про

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Повідомлення повинно містити:
- дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;
- найменування кредитної спілки, щодо діяльності якої здійснюється перевірка;
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- найменування органу державного нагляду (контролю) – Нацкомфінпослуг.
Де можна ознайомитись з рекомендаціями по роботі з Комплексною
інформаційною системою Нацкомфінпослуг?
З Методичними рекомендаціями щодо роботи фінансової установи з веб
-сторінкою Державного реєстру фінансових установ (КІС) можна ознайомитись на офіційній веб-сторінці Нацкомфінпослуг:

в розділі «Державний реєстр фінансових установ, інші реєстри і переліки»/ «Державний реєстр фінансових установ» http://www.kis.nfp.gov.ua/
Content/help/index.html;
в

розділі

«Адміністративні

послуги

та

довідкова

інформа-

ція»/»Програмне забезпечення для учасників ринків»/ «Керівництво користувача комплексної інформаційної системи» http://nfp.gov.ua/content/
kerivnictvo-koristuvacha.html

Чи повинна бути у Положенні про правління інформація про спеціальну професійну підготовку Голови правління та головного бухгалтера?
У Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.2003 №116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2003 за № 1078/8399, вказано: «1.1.
(…) Положення про діяльність органів управління кредитної спілки повинні
містити: основні функції та завдання органу управління; повноваження і
обов'язки органу управління; склад та порядок обрання (заміщення) або
призначення (звільнення) членів органу управління; розподіл обов'язків між
членами органу управління; вимоги до освіти, досвіду роботи та ділової репутації членів органу управління; порядок спеціальної професійної підготовки та підвищення кваліфікації членів органу управління; порядок організації роботи органу
управління; критерії ідентифікації наявності конфлікту інтересів у діяльнос75
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ті членів органу управління, вимоги та порядок розкриття наявності конфлікту інтересів членами органу управління, порядок прийняття рішень органом управління за наявності конфлікту інтересів у його членів; порядок забезпечення співпраці та взаємодії з іншими органами управління кредитної
спілки та залученими на договірних умовах експертами; положення може містити інші питання, пов'язані з діяльністю органу управління».
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ВЕЧІР ПАМ’ЯТІ ІВАНА ФРАНКА
22-го травня 2016 року кредитною спілкою «Косівська» в Будинку культури м. Косіва проведено вечір пам’яті Івана Франка з нагоди 100-річчя з
дня його смерті.
Попередньо кредитна спілка оголосила про проведення конкурсу дитячих робіт «Природа рідного краю» зі створення ілюстрацій до творів І.
Франка. Авторів кращих робіт нагородили подарунковими сертифікатами
для магазину «Талісман» м. Косова, а також книгами «І. Франко – дітям»»,
«Дітям про Україну», «Усе про Карпати» і грамотами. Жодна робота, подана
на конкурс, не залишилася поза увагою.
Крім того, в залі Будинку культури були виставлені кращі роботи, які
сяяли багатством і розмаїттям тем, технік виконання, оригінальним підходом
до втілення задуму учасників конкурсу.

Іван Франко у
1898 році
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