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ПРО ГОЛОВНЕ

Відбулася Міжнародна конференція на тему «Захист прав споживачів
фінансових послуг 2017: шлях до розбудови довіри»
12 вересня 2017 року у приміщенні готелю Hyatt Regency Kiev відбулася
Міжнародна конференція на тему «Захист прав споживачів фінансових послуг
2017: шлях до розбудови довіри», на якому були присутні і представники ВАКС.
Даний захід було організовано Проектом USAID «Трансформація фінансового
сектору» спільно з Національним банком України. Конференцію відкрили Сюзан
Фрітц, Директор Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові, та Катерина Рожкова,
Заступник Голови Національного банку України.
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» презентував результати
дослідження роботи українських фінансових установ на ринку споживчого
кредитування. В дискусії взяла участь голова правління ВАКС Ольга Тугай разом із
представниками банків АТ «Райффайзен Банк «Аваль», ПАТ «ПУМБ» та ПАТ
«Ощадбанк».
Переглянути запис конференції можна за наступним посиланням (виступ
голови правління ВАКС Ольги Тугай на 1.16.30) ›››
З текстом дослідження можна ознайомитися за наступним посиланням ›››
З прес-релізом можна ознайомитись за наступним посиланням ›››
У дискусії на тему «Роль регуляторів в захисті прав споживачів фінансових
послуг: яка модель потрібна Україні?» взяли участь заступник Голови
Національного банку України Катерина Рожкова, міжнародні експерти з Канади,
Вірменії, Італії та Нідерландів.
Під час виступу заступник Голови Національного банку України Катерина
Рожкова зауважила, що на сьогодні в Україні відсутній комплексний захист прав
споживачів фінансових послуг. А це не сприяє встановленню довірливих
взаємовідносин між споживачами фінансових послуг та фінансових установ. «Тому
Національний банк України приділяє значну увагу законопроекту щодо
вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг, який готується на
повторне друге читання у Верховній Раді. Прийняття документа дозволить
створити правове підґрунтя взаємодії фізичних осіб з банками та фінансовими
компаніями за європейським зразком. НБУ отримає мандат на впровадження
фінансової обізнаності та повноваження визначати і контролювати мінімальний
обсяг інформації, яка має надаватися споживачеві щодо кожного виду банківських
послуг, якщо це не врегульовано законодавством», – резюмувала Катерина Рожкова.
Також на даній конференції Проект USAID «Трансформація фінансового
сектору» презентував законопроект, який створює установу фінансового
омбудсмена в Україні.
Законопроект запроваджує новий для України інститут – фінансовий
омбудсмен – спеціальний орган, який забезпечить позасудове врегулювання спорів
між надавачами фінансових послуг та споживачами.
«Національний банк підтримує ідею запровадження інституту фінансового
омбудсмена. З його допомогою споживачам фінансових послуг стане значно
простіше знаходити спільну мову з фінансовими установами та вирішувати
різноманітні конфліктні ситуації», – прокоментувала заступник Голови
Національного банку України Катерина Рожкова.
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«Цей закон потрібен українському фінансовому сектору. Багато банкірів та
представників фінансового сектору вже підтримали ідею створення фінансового
омбудсмена, бо вони знають, що нова справедлива система розгляду скарг
споживачів тільки допоможе зростанню ринку кредитування», – зазначив Роберт
Бонд, керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
Своїм досвідом також поділилися омбудсмен AMF Франції та заступник
фінансового омбудсмена Польщі.
Зустріч представників кредитних спілок Канади, Америки та України у Львові
28 серпня 2017 року у Львові, під час продовження відзначення 50-ліття
в Україні Світового Конґресу Українців (СКУ) з “Днями української діаспори”,
пройшла робоча зустріч представників кредитних спілок Канади, Америки та
України, в якому взяли участь президент ВАКС Ольга Мороз, координатор від
України в Українській світовій кооперативній раді УСКР), голова правління
кредитної спілки «Гарант» (м. Київ) Ірина Драгомирецька, голова правління
Церковної кредитної спілки «Анісія» (м. Львів) Володимир Сидоровський, голова
правління кредитної спілки «Косівська» (м. Косів, Івано-Франківська обл.) Оксана
Довгун, голова спостережної ради кредитної спілки «Вигода» (м. Стрий, Львівська
обл.) Петро Маковський, заступник голови правління кредитної спілки
«Бойківщина» Богдан Щепанюк, скарбник УСКР Ярослава Каменецька,
представники американських та канадських українських кредитних спілок Роман
Яцьківський (США, кредитна спілка «Самопоміч», м. Чікаго), Ярослав Пришляк
(Канада, Українська кредитова спілка, м. Торонто) президент НАКСУ Петро
Козинець, голова правління кредитної спілки „Гільдія вуглекопів” (м. Львів) Ірина
Махник, голова правління кредитної спілки „Львів” Наталія Алексєєва. Головувала
на засіданні Президент УСКР Ольга Шевеля.
Під час засідання учасники обговорили найбільш проблемні питання
розвитку ринку кредитної кооперації в Україні - оновлення профільного
законодавства, питання статусу неприбутковості кредитних спілок та
впровадження системи РРО.
Також було обговорено необхідність та можливі шляхи підвищення
позитивного іміджу кредитних спілок в Україні.
Крім того, учасники ознайомилися з листом Української світової
кооперативної Ради до Президента України Петра Порошенка щодо діяльності
кредитних спілок в Україні та проблем, з якими вони стикаються в своїй діяльності.
Цей лист було особисто передано Президенту України пані Ольгою Шевелею під
час зустрічі в Києві.
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Консолідація функцій державного регулювання ринків фінансових послуг.
Трансформація регуляторів (SPLIT)
25 вересня у Національному банку України відбувся Круглий стіл
«Консолідація функцій державного регулювання ринків фінансових послуг», під
головуванням народного депутата України Руслана Демчака, на якому були
присутні президент ВАКС Ольга Мороз та віце-президент ВАКС Оксана Соломчак,
а також президент НАКСУ Петро Козинець.
Учасниками
Круглого столу також виступали: керівник Головного
департаменту з питань економічної політики Адміністрації Президента України
Олег Канцуров, заступник Голови НБУ Катерина Рожкова, начальник управління
стратегії та реформування банківської системи НБУ Міхайло Відякін, Голова
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв, Голова
Нацкомфінпослуг Ігор Пашко, члени Комісії Деніс Ястреб та Ольга Гурбич,
міжнародні організації – донори WB, IMF, USAID, представники громадських
організацій.
7 липня 2016 року проект Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання
ринків фінансових послуг» (№2413а) (далі – Проект), прийнято Верховною радою
України в першому читанні за основу. Законодавча ініціатива Проекту – Президент
України.
Однією з основних ініціатив Проекту є передання Національному банку
України низки повноважень Нацкомфінпослуг, зокрема, регулювання та нагляд за
кредитними спілками,
а також ломбардами, страховими компаніями,
фінансовими компаніями.
П. Руслан Демчак ознайомив присутніх з поправкою народного депутата
України Максима Полякова: пропонується передачу до НБУ повноважень
Нацкомфінпослуг замінити підпорядкуванням Нацкомфінпослуг Національному
банку України з встановленням відповідних повноважень та компетенції для
кожного з цих органів (тобто подвійне підпорядкування небанківських фінансових
установ, в тому числі кредитних спілок – Нацкомфінпослуг та Національному
банку України).
Також, під час підготовки до другого читання Проект за поправками інших
народних депутатів України пропонується доповнити змінами до законів України
із запровадженням нових правил перевірок, введенням нових понять
«неплатоспроможності» та «фіктивність», певних змін до реорганізації, ліквідації,
переданням портфелю фінансової установи.
У своїх виступах представники Адміністрації Президента України,
Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, міжнародних організацій – донорів висловили
підтримку Проекту в першій, прийнятій Верховною Радою редакції за основу
(передача повноважень від Нацкомфінпослуг до НБУ та НКЦПФР з наступною
ліквідацією Нацкомфінпослуг).
«Національний банк закликає парламент прийняти законопроект про спліт
якнайшвидше. У свою чергу ми спільними зусиллями маємо розробити дорожню
карту подальших заходів із консолідації функцій державного нагляду над
небанківським фінансовим ринком. Вона потрібна для того, щоб здійснити
передачу функцій нагляду за цим ринком максимально комфортно для його
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учасників та споживачів фінансових послуг» , - зазначила заступник Голови НБУ
Катерина Рожкова.
Представники громадських організацій також в цілому підтримали вже
прийняту Верховною Радою України редакцію Проекту, без подвійного
підпорядкування небанківських фінансових установ Нацкомфінпослуг та НБУ, але
були висловлені певні застереження, зокрема ВАКС, що пропозиції про
переліцензування, або мораторію на кредитування за певних умов, не повинні
бути підтримані.
ВАКС взяла участь в навчально-ознайомчій поїздці до Польщі
В період з 11 по 14 вересня Президент ВАКС Ольга Мороз взяла участь в
організованій Проектом USAID CAP та Національною асоціацією кооперативних
заощаджень та кредитних спілок Польщі (SKOK) навчально-ознайомчій поїздці до
Польщі.
В заході також взяли участь народний депутат України Віктор Романюк,
головний консультант Секретаріату Комітету Верховної ради України з питань
фінансової політики і банківської діяльності Тетяна Боцула, директор
Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату
Кабінету Міністрів України Валентина Ящук, директор Департаменту фінансової
політики Міністерства фінансів України Юрій Гелетій, голова Нацкомфінпослуг
Ігор Пашко та член Нацкомфінпослуг Денис Ястреб та Президент Національної
асоціації кредитних спілок України Петро Козинець.
Під час перебування у Польщі, учасники зустрілися з Головою Комісії з
фінансового нагляду Польщі Мареком Кржановскі, Державним секретарем
Міністерства фінансів та координатором з питань підтримки українського проекту
Віславом Янчиком, представниками Національного банку Польщі, головою
Банківського фонду гарантування (BGF) Здіславом Сокаль, Заступником
Державного секретаря з питань розвитку співробітництва в Міністерстві
закордонних справ Польщі Йоанною Вронеска, Головою Комітету державних
фінансів Сейму Янушем Сжевчак, Сенатором та Головою Комітету державних
фінансів та бюджету Гжегожем Бирецки.
Метою заходу стало вивчення правового та регуляторного поля діяльності
польських кредитних спілок, доступ до Державного банківського фонду
гарантування та державної платіжної інфраструктури, а також поточної системи
нагляду за кредитними спілками, а також обмін досвідом у сфері регулювання
ринків фінансових послуг двох країн.
За результатами поїздки ВАКС був проведений вебінар, на якому кредитні
спілки – члени ВАКС мали можливість ознайомитись з системою кредитних спілок
Польщі (SKOK).
На ниві мікрофінансування. ІІІ Регіональна виставка-ярмарка виробників
товарів та послуг
З 22 по 24 вересня 2017 року в м. Нікополь (Дніпровська обл.) пройшла ІІІ
Регіональна виставка-ярмарка виробників товарів та послуг «Нікополь Експо» під
гаслом «Свій до свого по своє».
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В церемонії відкриття взяли участь представники Нікопольської міської ради:
заступник міського голови Олена Давидко та секретар міської ради Олександр
Саюк, голова правління «Товариство виробників Дніпропетровщини» Олександр
Малик та інші.
В заході від міста Марганця також взяв участь голова правління кредитної
спілки «Єднання Через Природний Закон» Микола Трифонов.
На виставці більше 100 учасників малого та середнього бізнесу пропонували
ознайомитися зі своїми товарами та послугами. У своєму привітанні до присутніх
голова правління спілки Микола Трифонов побажав Єдності, співпраці та
взаємодопомоги.
Також, 12 вересня 2017 р. в кредитній спілці відбувся семінар-тренінг на тему
"Ключеві показники ефективності кредитування населення" ›››
Відбулася Заключна конференція Програми USAID «Лідерство в економічному
врядуванні (ЛЕВ)» (2014 – 2019)
В період 10 – 11 жовтня в м. Києві відбулася заключна Конференція програми
USAID «Лідерство в економічному врядуванні (ЛЕВ)» (гасло – «Розвиваємо МСП –
будуємо майбутнє»).
Президент ВАКС Ольга Мороз взяла участь в конференції 10 жовтня. В
перший день конференції відбудуться чотири пленарні сесії, в рамках яких буде
представлено напрацювання та результати роботи Програми USAID ЛЕВ в
пріоритетних для розвитку МСП напрямках.
Вітальні слова проголосили Директор Регіональної місії USAID в Україні
Сюзан Косінські Фрітц, Голова Державної регуляторної служби України Ксенія
Ляпіна, Президент Торгово – промислової палати України Геннадій Чижиков,
Президент Національної академії державного управління при Президентові
України Василь Куйбіда, Президент МБО «Фонд Східна Європа» Віктор Лях. До
виступів також були запрошені експерти Програми USAID ЛЕВ, представники
місцевої влади пілотних регіонів Програми, народні депутати та представники
Уряду України, лідери регіональних партнерських організацій, завданнями яких є
об’єднувати та підтримувати малий та середній бізнес на місцях.
Всі виступаючі наголошували на необхідності створювати необхідні умови для
розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ), але в той же час відмічали, що,
наразі, хоча і відмічається певне покращення ділового клімату, одночасно мають
місце й перешкоди до зростання.
Більш детально з Щорічною оцінкою ділового клімату (2016) можна
ознайомитись за посиланням http://www.lev.org.ua/abca.html (рекомендуємо
ознайомитися, є цікаві статистичні дані, в тому числі в розрізі регіонів, ›››).
Відсутність кредитування (важкий доступ, складність, високі кредитні
відсоткові ставки тощо) як одну з перешкод для розвитку МСБ експерти
виділили в таких регіонах: Вінницька область (відсутність фінансово – кредитного
забезпечення), Волинська область (відсутність кредитування), Донецька область
(недостатність фінансово – кредитних ресурсів), Житомирська область
(незрозумілість фінансово – кредитної політики влади), Закарпатська область
(несприятлива фінансово – кредитна політика влади), Кіровоградська область
(високі кредитні відсоткові ставки), Львівська область (проблеми доступу до
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місцевих ресурсів) Миколаївська область (відсутність кредитування), Одеська
область (складність доступу до ресурсів, зокрема кредитних), Рівненська область
(неможливість отримати кредити у вітчизняних банках), Сумська область
(відсутність кредитування), Тернопільська область (недостатність фінансових
ресурсів), Херсонська область (фінансово – кредитна політика держави), Черкаська
область (важкий доступ до кредитних ресурсів), Чернівецька область
(нестабільність кредитної системи), Чернігівська область (слабкість матеріально –
технічної та фінансової складових), м. Київ (відсутність фінансової підтримки).
Он-лайн ресурси для ведення бізнесу ›››
Офіційна сторінка проекту USAID «Лідерство в економічному врядуванні
(ЛЕВ)» ›››
Глобальні тренди в сфері запобігання фінансового шахрайства: AML, FATCA,
CRS
11 жовтня компанією KPMG в Україні був проведений захід з питань
запобігання фінансового шахрайства в фінансовій сфері, у якому взяла участь
президент ВАКС Ольга Мороз.
Захід проводили спеціалісти Відділу форензик КПМГ ›››
Однією з загальних тенденцій у сфері запобігання фінансового шахрайства
було виділено вимоги про необхідність встановлення власників істотної участі,
остаточних бенефіціарів, верифікація та ідентифікація споживача (певні банки за
кордоном відбирають не тільки фото, а й відбитки пальців користувачів послуг та
зразки голосу),
надання інформації регуляторам, які надалі здійснюють
міжнародний обмін інформацією за певними правилами.
Окремим питанням було розглянуть питання кібербезпеки. Зокрема, звернуто
увагу на необхідність мати внутрішній документ, де було б чітко прописано як та в
які строки діяти кожному працівнику у разі виявлення кібератаки, які документи
повинні бути складені для направлення у правоохоронні органи та які тексти
повідомлень про загрозу такої атаки
необхідно надсилати партнерам або
користувачам послуг, пресі.
Відбувся семінар «Категоризація у сфері сільського зеленого туризму –
відповідність стандартам та вимогам ЄС, оновлення та врегулювання»
5 жовтня відбувся семінар «Категоризація у сфері сільського зеленого туризму
– відповідність стандартам та вимогам ЄС, оновлення та врегулювання», в якому
також взяв участь Керівник інформаційної служби ВАКС Балабайченко Олександр.
Всього в заході взяло участь 79 учасників з 13 областей.
Модерував захід голова Спілки СЗТ України Володимир Васильєв. Він
привітав усіх присутніх та повідомив, що в листопаді 2017 року в Міжнародному
виставковому центрі, в рамках виставки «АгроФорум» відбудеться семінар
«Питання основи гостинності на базі особистого селянського або фермерського
господарства». Існує домовленість з Міністерством розвитку та торгівлі України
про проведення круглого столу з питань проблем розвитку зеленого туризму. Далі
науково-практична конференція: «Сільський зелений туризм – від роз’єднаних
садиб до територіальних кластерів». Будуть підготовлені та розповсюджені
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інформаційні брошури на тему СЗТ; буде запущено інформаційний портал для
комунікації, поширення інформації, та отримання зворотного зв’язку; будуть
створені карти категоризованих садиб та проведено цілу низку заходів щодо
лобіювання змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» щодо
розвитку сільського зеленого туризму», які матимуть сприятливі наслідки для
розвитку СЗТ.
Керівник проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об'єднань малих та середніх
підприємств» Андрій Заїка привітав усіх присутніх та повідомив, що проект
ПРООН вже 1,5 року співпрацює з Громадською організацією «Спілка Сільського
Зеленого Туризму України» та її членами за напрямом підтримки організаційного
розвитку Спілки, діалогу з владою, розвитку нормативно-правового поля. Пан
Андрій також закликав активно співпрацювати зі Спілкою, оскільки це запорука
успіху в роботі кожної галузі, садиби чи підприємства, а сама Спілка працюватиме
настільки ефективно, наскільки її члени підтримуватимуть її.
Член правління Спілки СЗТ України, ст. викладач кафедри туризму
Львівського національного університету імені Франка, головний експертконсультант з категоризації ГО «Спілка СЗТ України» Юрій Зінько розповів про
роль категоризації в сфері сільського туризму, що є можливістю показати рівень
надання послуг та слугує свого роду інструментом реклами для споживачів.
Далі пан Юрій розповів про європейський досвід у сфері категоризації,
зокрема про діяльність Європейської федерації сільського туризму (EuroGites),
організації, що об’єднує представників та асоціації сільського туризму 27 країн
Європи (ознайомитися з відкритою документацією можна ТУТ; документи
англійською мовою).
Метою EuroGites є організація загальних вимог до послуг та якісного
обслуговування в сільській місцевості. Важливим у цій сфері залишається досвід
Польщі, а саме Польської федерації сільського туризму «Сільські господарства
гостинні» (Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”), яка має 33
регіональні організації. Особливістю веб-сайту є питання на головній сторінці, яке
показує відповідальне ставлення до своєї роботи та умову для членства – «А ви вже
категоризували своє господарство?».
У Федерації існує система категоризації:
Агротуризм або відпочинок у фермера – наявність діючого фермерського
господарства, в роботі якого відпочиваючі можуть брати участь;
Відпочинок в сільській місцевості – відпочинок у котеджі у сільській
місцевості.
При категоризації увага приділяється таким факторам
особливості проживання (загальні вимоги, технічна інфраструктура, послуги
та інфраструктура);
номери для розміщення гостей;
окремі одиниці розміщення (наприклад, котеджі);
гігієнічно-санітарні вузли.
Доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської
продукції Національного університету біоресурсів і природокористування
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України, к.т.н. Юлія Слива розповіла про внутрішні стандарти Спілки СЗТ України
та програму добровільної категоризації «Українська гостинна садиба» із чотирма
категоріями: базова (найнижча), перша, друга та третя категорії.
Так, з 2008 року, Спілкою СЗТ України проводиться добровільна категоризація
у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба». Для отримання
відзнаки необхідно відповідати одинадцятьом розділам вимог:
садиба, благоустрій;
приміщення загального користування (спільні приміщення);
загальне технічне обладнання;
вимоги до житлового фонду;
технічне оснащення кімнат;
умеблювання кімнат;
санітарне обладнання;
приміщення для надання послуг з харчування й допоміжні приміщення;
послуги;
вимоги до персоналу та його підготовленості;
вимоги до охорони навколишнього середовища.
Категоризація засобів розміщення проводиться добровільно за заявою
власника засобу розміщення або уповноваженої ним особи до Комісії з
категоризації у сфері сільського туризму «Українська гостинна садиба» Спілки
сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Експерт з категоризації
може виїжджати на місце оцінки. Було підготовлено до проведення категоризації
22 експерти-консультанти з 12 областей. Ними було проведено категоризацію та
видано 210 сертифікатів і знаків «Українська гостинна садиба» з 21 області,
зокрема, базового рівня 96, першого – 38, другого – 41, третього – 35.
Також в доданих файлах можна ознайомитися з інформацією про ГО «Спілка
Сільського Зеленого Туризму України» та проект «Сільський зелений туризм – від
роз`єднаних садиб до територіальних кластерів».
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МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 2017
ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Міжнародний день кредитних спілок
Міжнародний день кредитних спілок відзначається щорічно з 1948 року кожен
третій четвер жовтня. В цей день згадують історію розвитку руху кредитних спілок
та сповіщають про їх досягнення. Головною ціллю цього дня є привернення уваги
до діяльності кредитних спілок по всьому світу, відзначити важку працю всіх, хто
працює на ринку кредитних спілок та висловити свою вдячність всім членам
кредитних спілок.

Кредитні спілки: Історія громади власності та підтримки
Це історія простої ідеї: люди могли б об'єднувати свої гроші і видавати
кредити один одному.
Це ідея кредитної спілки, і вона пройшла шлях від кооперативної діяльності
на початку 19 століття в Європі. Першим з таких кооперативів у 1844 році став
торгівельний кооператив, організований групою робітників в місті Рочдейл,
Англія. У тому ж році в Німеччині, Віктор А. Губер почав розробляти та
розповсюджувати одні із перших європейських теорій створення кооперативів.
Частиною цього стала також ідея кредитних спільнот.
Кредитні товариства: Народження кредитних спілок
В середині 19-го століття, через неврожай та голод, що спустошили Німеччину
в 1746-1847 роках, Герман Шульце-Деліч і Фрідріх Вільгельм Райффайзен створили
справжні перші кредитні спілки. Після облаштування млина і пекарні на засадах
кооперативної власності, в 1852 році Шульце-Деліч заснував перший "народний
банк" для надання кредитів підприємцям в місті.
В 1849 році Райффайзен заснував кредитне товариство в комуні
Фламмерсфельд, Німеччина, що існувало за рахунок підтримки благодійними
коштами заможних жителів. Він слідував такій концепції до 1864 року, коли він
організував новий кредитний союз для фермерів, що базувався на принципах
кооперативного взаємозв'язку, концентрування уваги на спільноті та структури
управління на добровольчих засадах, які є актуальними і до сьогодні.
Кредитні товариства в Німеччині та інші аналогічні заклади, засновані Луіджі
Луццатті в Італії, стали попередниками великих кооперативних "банків", яких у
сьогоденній Європі велика кількість.
Ідея поширюється на Захід
З плином часу кредитні спілки поширюються громадами всього світу. На
початку 20-го століття подружжя Альфонса і Доримени Дежарден започаткували
кредитну спілку (сaisse populaire або народна каса), в місті Леві, Канада. Невдовзі
після цього, Альфонс, разом з американцями Едвардом А. Філеном та Роєм Ф.
Бергенгреном, допомагали встановлювати кредитні спілки в Сполучених Штатах
Америки.
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Перший День кредитних спілок
Час ішов і в людей з'явилося бажання заснувати офіційний щорічний привід,
щоб відзначати як важливу роль кредитних спілок в створенні можливостей для
своїх членів і громад, так і досягнення першопроходьців, що заклали основу для
постійного успіху кредитних спілок.
17 січня 1927 року Ліга кредитних спілок штату Массачусетс відсвяткувала
перше офіційне свято для членів та працівників кредитної спілки. Вони обрали цю
дату тому, що це був день народження Бенджаміна Франкліна (1706-1790),
«Апостола Ощадливості» Америки. Ранні засновники кредитної спілки вважали
символом "життя і вчення, представленого в дусі і цілях кредитних спілок».
Як не дивно, швидке зростання в рамках північноамериканського руху
кредитних спілок означало, що люди або були занадто зайняті щоб святкувати або
ще не розуміли важливість свята. Потроху про День кредитних спілок забули.
Друга спроба
У 1948 році Національна асоціація кредитних спілок Сполучених Штатів
Америки (CUNA США) вирішила започаткувати нове національне свято Дня
кредитних спілок. Так CUNA і Товариство взаємного страхування CUNA вирішили
відзначати кожен третій четвер жовтня як національний День дотримання законів.
На той час, багато інших керівників кредитних спілок Америки вважали, що є
необхідність у якомусь заході, який би об'єднав людей, щоб відповісти на питання
про історію та досягнення кредитних спілок і поширював би ідею кредитних
спілок країною.
Кредитним спілкам, державним лігам кредитних спілок і багатьом
неофіційним відділенням кредитних спілок в кожному штаті США запропонували
відзначати нове свято. Це повинен був бути час для залучення коштів для руху,
щоб віддати належне чоловікам і жінкам, які присвятили своє життя розвитку
кредитних спілок.
Повідомлення всьому світу
Протягом 1950-х років, Департамент Всесвітнього Розширення CUNA надавав
технічну допомогу та філософський супровід для розвитку кредитних спілок по
всьому світу. Станом на 1964 рік рух кредитних спілок був настільки
розповсюджений світом, що CUNA офіційно розширила свою місію і запустила
CUNA Інтернаціональ.
Все більше нових рухів приєднувалися до сім'ї кредитних спілок щороку, і все
більше людей були зацікавлені в святкуванні своєї унікальності та єдності
особливим святом, яке могла б святкувати кожна людина, незалежно від релігії,
політичних переконань, культурних відмінностей або мови. Багато кредитних
спілок та ліг почали поширювати публікації, плакати, гасла і спеціальні комплекти,
і День кредитних спілок став міжнародним святом.
В 1971 році істотний всесвітній прогрес руху кредитних спілок привів до
створення Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU), щоб допомогти іншим у
встановленні і підтримці життєздатного руху кредитних спілок в країнах по всій
земній кулі. В Канаді, Австралії, Латинській Америці, Країнах карибського
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басейну, Африці, Азії, Новій Зеландії, Великобританії і південній частині Тихого
океану, були створені національні і регіональні федерації та конфедерації
кредитних спілок для підтримки і схвалення розвитку кредитних спілок. Всесвітня
рада кредитних спілок створила перші матеріали до Міжнародного дня кредитних
спілок більше 30 років тому і на сьогоднішній день вони продовжують
розповсюджувати ідеї та матеріали для святкування по всьому світу.
Де і як ми святкуємо сьогодні
Користувачі в усьому світі відзначають цей особливий день по різному. Дехто
проводить день відкритих дверей, пікніки, ярмарки, фестивалі і паради; дехто
віддає перевагу спортивним змаганням та літературним або художнім конкурсам
для молодих користувачів. Громадські зустрічі з високопоставленими гостями
завжди ефективно привертали увагу ЗМІ та заохочували громадськість до участі,
як і освітні та громадські заходи.
Приєднуючись до цього унікального та захоплюючого свята пам'ятайте - ви
приєднуєтесь до сім'ї з 222 мільйонів членів у 109 країнах, які також визнають та
відзначають відмінність кредитних спілок!
Міжнародна конференція «Роль кредитних спілок в економічному та
суспільному розвитку країни»
18 жовтня 2017 року в інформаційному агентстві "Укрінформ" відбулася
міжнародна конференція "Роль кредитних спілок в економічному та суспільному
розвитку країни", організатором якої виступив Проект USAID «Кредитування
сільськогосподарських виробників».
В заході взяли участь: заступник Міністра агрополітики Віктор Шеремета;
народний депутат України Віктор Романюк; заступник директора-розпорядника
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик; заступник директора
Відділу програм з економічного розвитку USAID Стівен Ринекі; голова правління
Всесвітньої ради кредитних спілок Брайан МакКрорі; керівник секретаріату
Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Ігор
Прийма; член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг Ольга Максимчук; президент Всеукраїнської асоціації
кредитних спілок Ольга Мороз; президент Національної асоціації кредитних
спілок України Петро Козинець; фінансовий спеціаліст у галузі сільського
господарства, Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» Сергій
Сліпченко; фахівець з економічного розвитку, Проект USAID «Децентралізація
приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) Майкі Мюллей, експерт
PUM (Netherlands Senior Experts) Рітц Дікстра; голова правління кредитної спілки
«Вигода»
Марія
Сюма,
директор
Проекту
USAID
«Кредитування
сільськогосподарських виробників» Ева Сєржиньска.
Запрошуємо переглянути запис міжнародної конференції за посиланням ›››
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ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ
НАЦКОМФІНПОСЛУГ
Інформаційне повідомлення для фінансових установ – ліцензіатів
щодо застосування окремих положень Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» у разі повторного порушення вимог
ліцензійних умов
Відповідно до частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» (далі – Закон) контроль за додержанням
ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень
органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок
відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі –
Ліцензійні умови).
У 2017 році Нацкомфінпослуг з урахуванням вимог Закону України «Про
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності» проводяться позапланові перевірки за зверненнями
фізичних осіб, за умови отримання відповідного дозволу Державної регуляторної
служби України, та за рішеннями судів.
У випадку, якщо за результатами позапланового заходу державного нагляду
(контролю) встановлюються порушення фінансовими установами – ліцензіатами
вимог Ліцензійних умов, Нацкомфінпослуг з урахуванням абзацу першого частини
п’ятнадцятої статті 19 Закону видається розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов.
При цьому, якщо ліцензіатом вчинено повторне порушення Ліцензійних умов
(порушення протягом двох років з дня видання органом ліцензування
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча
б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження),
Нацкомфінпослуг відповідно до частини другої статті 16 зобов’язана скласти акт
про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, який є підставою для
прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку
цінних паперів).
При цьому, визначення Законом терміна «повторне порушення» не враховує
обставин, коли вимоги розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов
виконані ліцензіатом вчасно та у повному обсязі.
З огляду на вказані вимоги Закону, Нацкомфінпослуг звертає увагу на
важливість забезпечення фінансовими установами – ліцензіатами неухильного
дотримання вимог Ліцензійних умов.
Інформаційний лист Нацкомфінпослуг від 12 вересня 2017 року
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Інформаційне повідомлення для фінансових установ - здобувачів ліцензії щодо
належного підтвердження аудитором достовірності та повноти звітності, яка
додається до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з надання фін. послуг
Відповідно до абзацу 2 пункту 18 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 07.12.2016 № 913, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії
додається фінансова звітність, визначена Законом України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні”, складена 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 ліцензій, виданих органом ліцензування.
Правові засади здійснення аудиторської діяльності визначені Законом
України «Про аудиторську діяльність» (далі – Закон).
Статтею 3 Закону визначено поняття аудиторської діяльності та аудиту, а
саме:
аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе
організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання
аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг;
аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки
аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам
законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил
(внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Статтею 7 Закону визначено порядок документального оформлення
результатів надання аудиторських послуг.
Аудиторський висновок – документ, що складений відповідно до стандартів
аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності
фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які
використовувалися при її складанні. Концептуальними основами можуть бути
закони та інші нормативно-правові акти України, положення (стандарти)
бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб'єктів господарювання,
інші джерела.
Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або
письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські
послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом.
Результати надання інших аудиторських послуг оформляються відповідно до
стандартів аудиту.
І. Відповідно до пункту 20 Міжнародного стандарту аудиту 700
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«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» (далі – МСА
700) звіт аудитора повинен надаватися у письмовому вигляді та містити, зокрема,
думку аудитора: у разі висловлення немодифікованої думки щодо фінансової
звітності, складеної відповідно до концептуальної основи достовірного подання, в
думці аудитора, якщо інше не вимагається законодавством або нормативним
актом, використовується одне з двох наведених нижче формулювань, які
вважаються рівноцінними:
(a) фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах; або
(b) фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про суб’єкт
господарювання
Якщо аудитор описує іншу відповідальність в звіті аудитора щодо фінансової
звітності, яка є додатковою відносно визначеної МСА відповідальності аудитора за
надання звіту щодо фінансової звітності, то така інша відповідальність звіту аудитора
щодо звітності повинна розглядатися в окремому розділі звіту аудитора, що має
підзаголовок «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів», або в інший
спосіб згідно зі змістом розділу.
У разі, якщо аудитор складає свій звіт із використанням структури звіту або
формулювань, що вимагаються законом або нормативним актом конкретної
юрисдикції, аудиторський звіт повинен містити посилання на Міжнародні
стандарти аудиту лише у разі, якщо він включає, як мінімум, кожен із зазначених
нижче елементів:
(a) заголовок;
(b) адресат відповідно до обставин завдання;
(c) вступний параграф, де зазначено, яка фінансова звітність підлягала аудиту;
(e) описання відповідальності аудитора за висловлення думки щодо
фінансової звітності, а також описання обсягу аудиту включно з:
• посиланням на Міжнародні стандарти аудиту, закон або нормативний акт;
• описанням аудиту відповідно до зазначених стандартів;
(f) параграф, у якому висловлюється думка аудитора щодо фінансової
звітності та наводяться посилання на застосовану концептуальну основу
фінансового звітування (включаючи ідентифікацію юрисдикції походження іншої
концептуальної основи фінансового звітування, ніж Міжнародні стандарти
фінансової звітності або Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в
державному секторі;
(g) підпис аудитора;
(h) дату звіту аудитора; та
(i) адресу аудитора.
У випадку, якщо аудитор, формулюючи думку згідно з МСА 700, доходить
висновку про необхідність модифікації своєї думки щодо фінансової звітності, він
керується Міжнародним стандартом аудиту 705 «Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора».
ІІ. Відповідно до пункту 43 Міжнародного стандарту завдань з огляду 2410
«Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним
аудитором суб’єкта господарювання» (далі – МСЗО 2410) аудитор повинен надати
письмовий звіт, та наведено елементи, які він має містити, зокрема:
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(c) ідентифікацію проміжної фінансової інформації, що підлягала огляду, в
тому числі ідентифікацію назви кожного із звітів, що входять до складу повного або
скороченого комплекту фінансової звітності, дати й періоду, охопленого
проміжною фінансовою інформацією;
(i) якщо проміжна фінансова інформація складається з повного комплекту фінансової
звітності загального призначення, складеної відповідно до концептуальної основи
фінансового звітування, призначеної для досягнення достовірного подання, – висновку про
те, чи привернув його увагу будь-який факт, який дає йому підстави вважати, що
проміжна фінансова інформація не надана правдиво й неупереджено або не відображає
достовірно, в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи
фінансового звітування (включаючи посилання на юрисдикцію чи країну походження
концептуальної основи фінансового звітування, якщо використана концептуальна основа
фінансового звітування не є Міжнародними стандартами фінансової звітності), або
(j) за інших обставин висновок про те, чи привернув увагу аудитора будь-який факт,
який дає йому підстави вважати, що проміжна фінансова інформація не складена в усіх
суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового
звітування (включаючи посилання на юрисдикцію чи країну походження концептуальної
основи фінансового звітування, якщо використана концептуальна основа фінансового
звітування не є Міжнародними стандартами фінансової звітності).
Відповідно до пункту 45 МСЗО 2410 аудитор повинен надати висновок із
застереженням або негативний висновок, якщо його увагу привернув будь-який
факт, який дає йому підстави вважати, що необхідно зробити суттєве коригування
проміжної фінансової інформації для того, щоб вона була складена в усіх суттєвих
аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування.
Відповідно до пункту 67 Міжнародного стандарту завдань з надання
впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи
оглядами історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000), звіт з надання
впевненості повинен бути викладений у письмовій формі та містити недвозначні
заяви щодо інформації з предмета завдання.
Відповідно до пункту 65 МСЗНВ 3000, практикуючий фахівець повинен
сформулювати висновок стосовно того, чи не містить інформація з предмета
завдання суттєвих викривлень.
Пунктом 69 МСЗНВ 3000 визначено, що звіт з надання впевненості повинен
включати щонайменше такі основні елементи, зокрема:
k) інформативний огляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку
практикуючого фахівця. Для завдання з надання обмеженої впевненості розуміння
характеру, часу й обсягу виконаних процедур має важливе значення для розуміння висновку
практикуючого фахівця. Для завдання з надання обмеженої впевненості огляд
виконаної роботи повинен вказувати, що:
(i) процедури, виконані у завданні з надання обмеженої впевненості,
відрізняються за характером і часом від процедур завдання з надання
обґрунтованої впевненості, маючи при цьому менший обсяг; та
(ii) рівень впевненості, отриманий у завданні з надання обмеженої
впевненості, є значно нижчим порівняно з тим рівнем, який було б отримано у разі
виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості;
(l) висновок практикуючого фахівця:
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(i) якщо доцільно, повинен інформувати визначених користувачів про контекст, в
якому слід читати висновок практикуючого фахівця;
(ii) у завданні з надання обґрунтованої впевненості висновок повинен висловлюватись
у позитивній формі;
(iii) в завданні з надання обмеженої впевненості висновок повинен висловлюватись у
формі, яка б передавала, чи на основі виконаних процедур та отриманих доказів не
привернуло щось увагу практикуючого фахівця, що б змусило його вважати, що
інформація з предмета завдання є суттєво викривленою;
(iv) висновки відповідно до пунктів (ii) або (iii) повинні формуватися з
використанням відповідних слів відносно предмета завдання та застосовних
критеріїв з урахуванням обставин завдання.
Також, пунктом 71 МСЗНВ 3000 передбачено: якщо законодавчими чи
нормативними актами від практикуючого фахівця вимагається конкретний
формат або викладення тексту в звіті з надання впевненості, посилання в звіті на
цей чи інші МСЗНВ повинні робитись лише тоді, коли звіт включає, як мінімум, всі
елементи, наведені в пункті 69 МСЗНВ 3000.
Таким чином, при поданні здобувачами ліцензій пакета документів для
отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)
достовірність та повнота як фінансової звітності, так і звітних даних здобувача
ліцензії має бути підтверджена і оформлена аудитором документально з
дотриманням вимог стандартів аудиту.
Інформаційний лист Нацкомфінпослуг від 13 вересня 2017 року

Інформаційне повідомлення щодо плати за видачу ліцензії
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII за видачу ліцензії справляється
разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом
ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не
встановлений законом.
Переоформлення ліцензії є безоплатним.
Згідно зі ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017
рік» (зі змінами) прожитковий мінімум для працездатних осіб:
 з 1 січня 2017 року - 1600 гривень;
 з 1 травня - 1684 гривні;
 з 1 грудня - 1762 гривні.
Інформаційний лист Нацкомфінпослуг від 13 вересня 2017 року

Повідомлення про оприлюднення Типової програми навчання та підвищення
кваліфікації кредитних посередників на офіційному веб-сайті
Нацкомфінпослуг, затвердженої розпорядженням Нацкомфінпослуг від
10.10.2017 № 4004
На виконання вимог статті 13 Закону України “Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Національна комісія, що
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здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про
оприлюднення Типової програми навчання та підвищення кваліфікації кредитних
посередників, затвердженої розпорядженням Нацкомфінпослуг від 10.10.2017 №
4004.
Типова програма розроблена відповідно до підпункту 147 пункту 4
Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23.11.2011 № 1070 та підпункту 3 пункту 1 розділу 2 Вимог до кредитних
посередників та до їх діяльності у сфері споживчого кредитування на ринку
небанківських фінансових установ, затверджених розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 27.06.2017 № 2864, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 12 вересня 2017 р. за № 1119/30987.
Ця Типова програма дозволить навчальним закладам, які уклали з
Нацкомфінпослуг договори про співробітництво з навчання та підвищення
кваліфікації кредитних посередників, скласти відповідну навчальну програму з
навчання та підвищення кваліфікації кредитних посередників.
Типова програми навчання та підвищення кваліфікації кредитних
посередників
Інформаційний лист Нацкомфінпослуг від 12 жовтня 2017 року
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Відбулася зустріч членів Нацкомфінпослуг з міжнародними експертами ключовими спікерами Міжнародної конференції «Захист прав споживачів
фінансових послуг 2017: шлях до розбудови довіри»
11 вересня 2017 року в приміщенні Нацкомфінпослуг за сприяння Проекту
USAID "Трансформація фінансового сектору" відбулася зустріч членів
Нацкомфінпослуг Ольги Гурбич та Ольги Максимчук з міжнародними експертами
- ключовими спікерами Міжнародної конференції «Захист прав споживачів
фінансових послуг 2017: шлях до розбудови довіри»Бріджит Гулард (Заступник
Голови Агентства із захисту прав споживачів фінансових послуг Канади), Вільте
Зельстра (Старший інспектор Служби з нагляду за фінансовими ринками
Нідерландів), Севаком Мікаєляном (Координатор Центру захисту прав споживачів
та фінансової просвіти, Центральний банк Вірменії), Павелом Загаєм (Заступник
Фінансового омбудсмена Польщі). У зустрічі також взяли участь експерт із захисту
прав споживачів фінансових послуг Проекту USAID "Трансформація фінансового
сектору" Тетяна Бурак та старший юрист, USAID контрактор Проекту USAID
"Трансформація фінансового сектору" Тетяна Грищенко.
Під час зустрічі міжнародними експертами було представлено механізми
захисту прав споживачів, зокрема використання інституту фінансового омбудсмена
в їхніх країнах, а також ролі регуляторів фінансових послуг у цій сфері. При цьому
було наголошено на необхідності вдосконалення на постійній основі існуючих
механізмів та наявності ефективної системи захисту прав споживачів з метою
розвитку ринків фінансових послуг.
Нацкофінпослуг

Відбулася зустріч фахівців Нацкомфінпослуг з представниками проекту USAID
«Трансформація фінансового сектору»
14 вересня 2017 року відбулася зустріч керівництва та співробітників
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, з міжнародним експертом пані Колін Елізабет Грін (Colleen
Elisabeth Green) та представниками Проекту USAID «Трансформація фінансового
сектору».
У ході зустрічі учасники обговорили проблемні питання у діяльності з
надання «короткострокових кредитів» (до 30 днів) небанківськими фінансовими
установами, та заходи, які вживаються Нацкомфінпослуг стосовно удосконалення
регулювання вищезазначеного сегменту ринків фінансових послуг. Також експерти
Проекту USAID FST поінформували фахівців Нацкомфінпослуг про особливості
нагляду за сферою небанківського мікрокредитування в США та деяких країнахчленах Європейського Союзу.
Завершуючи захід, член Нацкомфінпослуг Ольга Максимчук подякувала
експертам Проекту USAID FST за плідну дискусію та висловила сподівання на
взаємовигідне співробітництво в рамках реалізації Проекту USAID FST у
подальшому.
Нацкомфінпослуг
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКОВНОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «АНІСІЯ» (М. ЛЬВІВ)

Церковна кредитна спілка «Анісія» отримала відзнаку
Львівської обласної державної адміністрації

З нагоди Міжнародного дня кредитних спілок, який у всьому світі
відзначається в кожний третій четвер жовтня, ЦКС «Анісія» отримала відзнаку
Львівської обласної державної адміністрації, яку голові правління кредитної спілки
Володимир Сидоровський вручив перший заступник голови ЛОДА Ростислав
Замлинський.
ЦКС «Анісія» є ініціатором та учасником багатьох програм ЛОДА, які діють
для впровадження енергоощадності, підтримки аграріїв, малого та середнього
бізнесу.
Нагородження кращих кредитних спілок відбулося в межах ІІ Всесвітнього
фестивалю українських кредитних спілок.
Голова правління В. Сидоровський подякував за нагороду та запевнив, що
колектив кредитної спілки, яка налічує 10 відділень в районах області, і надалі буде
працювати для зміцнення та розвитку місцевих громад.
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Церковна кредитна спілка «Анісія»
Міжнародний день кредитних спілок у відділенні №4 ЦКС «Анісія»
(м. Мостиська, Львівська обл.)

Церковна кредитна спілка «Анісія»
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Міжнародний день кредитних спілок у відділенні №6 ЦКС «Анісія»
(м. Червоноград, Львівська обл.)

Церковна кредитна спілка «Анісія»
Голова правління ЦКС «Анісія» Володимир Сидоровський взяв участь у XVII
Міжнародному економічному форумі «Львівщина – локомотив промислової революції
в Україні»
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В рамках
XVII Міжнародного
економічного
форуму,
який
проходив
на
Львівщині
26-27
жовтня 2017р. Голова
правління
ЦКС
«Анісія» Володимир
Сидоровський взяв
участь в панельній
дискусії: «Інвестиції у
продовольчу безпеку
та розвиток сільських
територій як чинник
впливу на рівень
трудової міграції» та
обговорив
з
Заступником Міністра аграрної політики та продовольства В. Шереметою та
економістом департаменту технічного співробітництва продовольчої і с/г
організації ООН (ФАО) А. Ярмаком можливість участі кредитних спілок у
державних програмах кредитування сільськогосподарських виробників.
Церковна кредитна спілка «Анісія»

Голова правління ЦКС «Анісія» Володимир Сидоровський взяв участь в
панельній дискусії: «Інвестиції у продовольчу безпеку та розвиток сільських
територій як чинник впливу на рівень трудової міграції» та провів переговори з
Дарією Юрченко - представником інвестиційної компанії провінції Ганьсу
(Китайська народна республіка) в Республіці Білорусь.

Церковна кредитна
спілка «Анісія»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «КРЕДИТ-СОЮЗ»
(МІСТО ЧЕРКАСИ)
Прийміть вітання з Міжнародним Днем кредитних спілок!
Міжнародний день кредитних спілок відзначається щорічно з 1948 року кожен
третій четвер жовтня.
Святкування — це данина історії руху кредитних спілок, міжнародне
визнання позитивного впливу кредитних кооперативів на зміни в економічній і
соціальній сфері.
Кредитна спілка «Кредит-Союз»

Кредитна спілка «Кредит-Союз» приймала гостей
19 жовтня 1917 в Міжнародний день кредитних спілок та честь 20-річчя
діяльності кредитна спілка «Кредит-Союз» в святковій атмосфері зустрічала гостей,
проводила вікторину, дарила призи, посмішки та позитивний настрій.
Кредитна спілка «Кредит-Союз»

26

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

КУЛЬТУРА

Святкування Міжнародного Дня кредитних спілок продовжилось на вулицях
міста. Колона авто з прапорами кредитної кооперації урочисто проїхалась по
центру Черкас.

Кредитна спілка «Кредит-Союз»

Святкування Дня міста Городище
Кредитна спілка «Кредит-Союз» до дня міста Городище стала спонсором
вистави для дітей в м. Городище Черкаської області. Наймолодші городищани
отримали безліч позитивних емоцій та купу яскравих вражень. Для дітей це було
по-справжньому цікаве видовище. Веселі персонажі вистави «Незвичайний день з
життя Буратіно» захопили цікавим сюжетом і порадували щасливим фіналом.
Кредитна спілка «Кредит-Союз»

Кредитна спілка «Кредит-Союз» надала спонсорську допомогу дитячим
будинкам міста Черкаси.
Кредитна спілка «Кредит-союз» надала спонсорську допомогу дитячим
будинкам міста Черкаси. Подарували розвиваючі іграшки, памперси, предмети
догляду. Працівники спілки завітали до малечі і принесли радість, теплоту та увагу.
Дітки спілкувались, показували свої таланти і запросили на свято осені.
Кредитна спілка «Кредит-Союз»
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Святкування 20-річчя КС «Кредит-Союз»
та Міжнародного Дня кредитних спілок
З нагоди святкування 20-річчя КС «Кредит-Союз2 та Міжнародного Дня кредитних спілок 21.10.17 в серці Канева на Тарасові горі відбулась урочиста конференція «Кредитний рух на створення кращого суспільства». Під час заходу керівники
кредитних спілок із різних областей України, ВАКС, НАКСУ, представники державних органів вітали «Кредит-Союз» з ювілеєм. Великому Кобзарю віддали шану виконанням заповіту та покладанням квітів.

Переглянути весь фотоальбом можна ТУТ і ТУТ.
Кредитна спілка «Кредит-Союз»

«Голос Америки» відвідав кредитні спілки-членів ВАКС
Нещодавно до кредитної спілки «Кредит-Союз» завітали кореспонденти телеканалу «Голос Америки» ›››
«Члени Українських кредитних спілок» - справжні люди, справжні історії,
справжні кредитні спілки, що створюють зміни. Захоплюючі кілька днів з підготовки відеоматеріалу до Конференції до Міжнародного дня кредитних спілок наступного тижня.
«Faces of Ukrainian CU members» - real people, real stories, real Credit Unions
making a difference. Exciting few days of working on video material for ICUD 2017 Conference next week.
World Council of Credit Unions
Volunteers for Economic Growth Alliance (VEGA)
Global Women's Leadership Network (World Council of Credit Unions)
USAID Ukraine - USAID Україна
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ПРОФСПІЛКОВА СКАРБНИЦЯ»
(МІСТО КИЇВ)

День відкритих дверей в кредитній спілці «Профспілкова скарбниця»
Нещодавно у Кредитній спілці «Профспілкова скарбниця» Київської міської
ради профспілок був День відкритих дверей. Працівники Спілки отримали гарну
нагоду зустрітися зі своїми клієнтами-ветеранами, які давно пересвідчилися у
надійності цієї організації й регулярно користуються відповідними послугами. Це
також було гарне знайомство з «новобранцями», яким ще належить дізнатися про
зручність користування послугами профспілкової Кредитної спілки та про високий
професіоналізм і порядність її керівництва й фахівців. На відвідувачів чекали
безпрограшна лотерея з цікавими призами, смачні кава й чай із солодощами, купа
гарних акційних пропозицій щодо кредитів і депозитів і, як завжди, привітні
усмішки гарних дівчат-працівниць. Пишаємося, що за 15 років свого існування
Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця» вийшла в лідери серед інших
аналогічних організацій, і на сьогоднішній день, за офіційними даними, входить у
трійку кращих кредитних спілок України! Участь у Всеукраїнській Асоціації
кредитних спілок, Об'єднанні Кредитних Спілок «Програма захисту вкладів»,
проекті «Відкрита кредитна спілка» яскраво свідчать про прозорість її діяльності.
«Профспілкова скарбниця» налічує понад 12 700 членів, їх число збільшується мало
не щодня. Якщо вам не вистачає грошей на ремонт квартири, будівництво будинку
чи придбання побутової техніки, навчання або лікування, на різноманітні сімейні
урочистості чи подорож – завітайте до «Профспілкової скарбниці», не пошкодуєте!
Там завжди вислухають, зрозуміють і нададуть потрібну допомогу.
Кредитна спілка «Профспілкова скарбниця»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ВИГОДА»
(МІСТО СТРИЙ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
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Міжнародний день кредитних спілок у Радехівській філії
кредитної спілки «Вигода»

Кредитна спілка «Вигода»

Гість з Нідерландів
23-24 жовтня кредитну спілку «Вигода» відвідав експерт PUM (Netherlands
Senior Experts) Рітц Дікстра. Пан Дікстра обговорив з головою правалвіння - Марією
Сюмою питання стратегічного планування діяльності кредитної спілки, фінансової
політики спілки, кадрової політики, політики управління філіями. Велику увагу
було відведено питанням агрокредитування. 24 жовтня пан Рітц Дікстра провів
навчання для кредитних інспекторів на тему агрокредитування. Візит відбувся при
допомозі Проекту USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)»
в Україні.
Кредитна спілка «Вигода»
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «БОЙКІВЩИНА»
(МІСТО ДРОГОБИЧ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
День знань у м. Червонограді
1 вересня, в День знань Червоноградській школі №4 виповнилось 50 років!
Ювілей школи – це не просто свято закладу, а й свято вчителів, які виховують
молоде покоління, громадян нашої країни та учнів, що здобувають нові знання,
стають на шлях дорослого життя.
До привітань долучилося Червоноградське відділення Кредитної спілки
«Бойківщина». Директор відділення Надія Шуптар, від імені кредитівки привітала
весь педагогічний колектив, учнів, батьків з ювілеєм школи, початком навчального
року та побажала усім міцного здоров’я, миру, а також досягнути високих
результатів у навчанні, вихованні, бути активними у громадському житті школи. З
цієї нагоди подарувала школі портативну переносну колонку, щоб всі свята
і майбутні дні народження були ще веселішими, гучнішими та радіснішими.
Кредитна спілка «Бойківщина»

Святкування Дня міста Дрогобича
21 вересня 2017 року
Дрогобич відзначав День
міста. Програма святкувань
була насиченою й цікавою.
Той, хто відвідав багато
заходів, побачив чимало
цікавого,
збагатився
приємними враженнями і
гарним настроєм. До
святкування долучилася й
к р е д и т н а
с п і л к а
«Бойківщина»,
яка
організувала для дітей, за
участю
аніматорів,
різноманітні конкурси і розваги. Усе дійство відбувалося на Площі Ринок перед
офісом кредитівки. Всюди панувала святкова та весела атмосфера, адже зібралося
чимало дітей разом із своїми батьками. Захід розпочався із бесіди про Дрогобич,
який проводили аніматори. Далі відбувалися конкурси, а саме: «Малюнок на
асфальті», «Бойківщина шукає таланти», та «Флешмоб». Після конкурсів
визначалися переможці, яким вручалися призи від КС «Бойківщина». По
закінченню святкування усім присутнім діткам було вручено кульки із логотипом
кредитної спілки та подарунки. Крім цього усіх відвідувачів, перехожих
Дрогобичан, гостей міста працівники центрального офісу і Дрогобицького
відділення пригощали солодощами, а також роздавали рекламні буклети із
послугами кредитної спілки. На завершення свята було зроблено загальне фото,
яке буде використане для виготовлення календара на 2018 рік. У цей день усі
присутні, особливо діти, отримали багато приємних вражень і великий заряд
енергії на майбутнє !
Кредитна спілка «Бойківщина»
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Мрії процвітають тут !
Щорічно у третій четвер жовтня усі кредитні спілки України разом із
представниками кредитно-кооперативного руху відзначають своє професійне свято
— Міжнародний день кредитних спілок. Цьогорічне святкування проходило під
гаслом «Мрії процвітають тут», що ілюструє як кредитні спілки та інші фінансові
кооперативи служать для розвитку особистих досягнень і кращого майбутнього
сотень мільйонів людей. Цього дня вшановується тих, хто присвятив своє життя
кредитно-кооперативному рухові, з вдячністю пригадується зроблене ними, а
також дякують працівникам кредитних спілок за їхню працю, а членам спілки — за
довіру і співпрацю. Це свято є чудовою нагодою згадати про те, що спілки не
одинокі, що вони існують в усіх куточках Землі, де вони роблять свою благородну
справу — створюють умови для розвитку малого бізнесу, фермерства, торгівлі,
вносять свій вагомий внесок в економіку, а головне — сприяють зростанню
добробуту людей.
У цей день на усіх відділеннях кредитної спілки панувала святкова атмосфера.
Працівники спілки зустрічали своїх відвідувачів, членів кредитної спілки щирими
посмішками, доброзичливим ставленням та солодким частуванням. На згадку про
свято дарували календарики на 2018 рік. Для найменших відвідувачів, окрім
солодощів, в подарунок вручали кульки з логотипом «Бойківщина». Персонал
кредитівки подбав про те, щоб їхні клієнти почували себе комфортно і святково.

Кредитна спілка «Бойківщинка»
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З нагоди Міжнародного дня кредитних спілок колектив Кредитної спілки
«Бойківщина» отримав подяку за вагомий внесок у зміцнення фінансово-кредитної
системи Львівської області. Подяку вручив Богдану Щепанюку перший заступник
голови ЛОДА Ростислав Замлинський. Нагородження кращих кредитних спілок
відбулося в межах ІІ Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок.

Кредитна спілка «Бойківщина»

34

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

КУЛЬТУРА

Вітання кредитної спілки «Оберіг» (місто Малин, Житомирська область) з
Міжнародним днем кредитних спілок

Вітання кредитної спілки «Косівська» (місто Косів, Івано-Франківська область) з
Міжнародним днем кредитних спілок
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