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Мораторій на перевірки продовжено
на 2018 рік
Продовження мораторію передбачено Законом про держбюджет-2018.
Стали відомі зміни до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових
заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
діятиме до 31 грудня 2018 року.
Також до 31 грудня 2018 року позапланові заходи державного нагляду (контролю)
здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) на підставі ч. 2 ст. 3 Закону № 1728 (за погодженням центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності і дерегуляції господарської діяльності);
2) за письмовою заявою суб'єкта господарювання до відповідного органу державного
нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його
бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було
пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання;

5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв,
затверджених КМУ, на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист
навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави;
6) для перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або
інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, які видані
за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду
(контролю).
Дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не поширюється на відносини, що
виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких
встановлюється КМУ. Раніше тут був цілий перелік органів, які виключалися з дії
мораторію.
Відповідні зміни передбачено п. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про
Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VІІІ (проект № 7000).

Верховною Радою України були прийняті
зміни до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні»
05 жовтня 2017 року Верховною Радою України були прийняті зміни до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (надалі - Закон).

30 жовтня дані зміни (Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень) №2164-VIII
від 05 жовтня 2017 року) були підписані Президентом України.
Ці Зміни до Закону набирають чинності з 1 січня 2018 року, крім абзаців другого та
третього пункту 3 статті 14 розділу ІV цього Закону, які набирають чинності з 01.01.2019 р.
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1. Зміни, які набирають чинності з 01 січня 2018 року:
Відповідно до пункту другого статті 2 Закону підприємства (крім бюджетних
установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.
Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної
фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких
критеріїв:
— балансова вартість активів - до 350 тисяч євро;
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро;
— середня кількість працівників - до 10 осіб.
Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та
показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному,
відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
— балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;
— середня кількість працівників - до 50 осіб.
Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та
показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному,
відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
— балансова вартість активів - до 20 мільйонів євро;
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 40 мільйонів євро;
— середня кількість працівників - до 250 осіб.
Великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та
показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному,
відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
— балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро;
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів
євро;
— середня кількість працівників - понад 250 осіб.
Якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової
звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься
до відповідної категорії підприємств.
Для визначення відповідності критеріям, встановленим у євро, застосовується
офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на
підставі курсів Національного банку, що встановлювалися для євро протягом відповідного
року.
2. Форма організації бухгалтерського обліку.
Абзацом четвертим пункту 4 статті 8 Закону передбачено, що для забезпечення
ведення бухгалтерського обліку підприємство може обрати таку форму організації
бухгалтерського обліку як ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку
централізованою бухгалтерією або підприємством, суб'єктом підприємницької
діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського
обліку та/або аудиторської діяльності.
3. Спрощено ведення документообігу.
Так, в абзаці дев’ятому пункту 2 статті 9 Закону зазначено, що неістотні недоліки в
документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для
невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають
можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та
містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого
складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. А також, права і обов'язки
сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, оформленої
первинним документом відповідно до вимог цього Закону, не залежать від факту
відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку (абзац третій п. 3 ст. 9).
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4. Змінилися вимоги до фінансової звітності.
4.1. Підписання фінансової звітності.
Фінансова звітність підписується керівником (власником) підприємства або
уповноваженою особою у визначеному законодавством порядку та бухгалтером або
особою, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства. У разі якщо
бухгалтерський облік підприємства ведеться підприємством, що провадить діяльність у
сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, фінансову звітність
підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник
підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або
аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність
підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або
аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських
послуг.
Відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення
фінансової звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює
керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих
документів (пункт 1 статті 11).
4.2. Добавилися нові форми звітності.
Разом із фінансово. звітністю, консолідованою фінансовою звітністю суб’єкти
господарювання повинні подавати звіт про управління та звіт про платежі на користь
держави підприємств (крім банків), фінансову звітність про виконання бюджетів, склад
та форми яких установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, за
погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері статистики. (пункт 4 статті 11).
Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою
фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом. У разі подання
підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про
управління.
Однак, від подання звіту про управління звільняються мікропідприємства та малі
підприємства. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління
нефінансову інформацію. (пункт 7 статті 11).
Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними
стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними
стандартами (пункт 6 статті 11).
Таксономія фінансової звітності затверджується центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського
обліку. (абзац двадцять другий статті 1).
5. Повністю змінилася стаття 12 щодо консолідованої фінансової звітності.
В цій статті також зазначено, що підприємства, що контролюють інші підприємства
(крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої
фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на
дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:
— балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;
— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;
— середня кількість працівників - до 50 осіб.

6. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.
Розширено сферу застосування міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ). Відтепер складати фінансову звітність та консолідовану фінансову
звітність за міжнародними стандартами будуть підприємства, що становлять
суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, підприємства, які здійснюють
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діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також
підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України (пункт 2 статті 12¹).
Зазначені підприємства складають і подають фінансову звітність та
консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим
користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі
таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному
електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського
обліку (пункт 5 статті 12¹).
Першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати
міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за
міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік. Підприємства мають
право подавати фінансову звітність, складену за таксономією фінансової звітності,
починаючи із звітного періоду, в якому набирає чинності Закон .
Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність
та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані
забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за
міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або
консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається
такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами (пункт 6 статті 12¹).
Всі інші підприємства, що
не зазначені вище, самостійно визначають
доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової
звітності та консолідованої фінансової звітності.
7. Подання та оприлюднення фінансової звітності.
Зазнала змін і стаття 14 Закону. Підприємства зобов'язані подавати
фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим
колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих
документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної влади та
іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства.
Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є
конфіденційною інформацією та не належить до інформації з обмеженим
доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не
розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації.
Підприємства зобов'язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку,
передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".
Підприємства зобов'язані забезпечувати доступність фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних та фізичних
осіб за місцезнаходженням цих підприємств. Підприємства можуть подавати
уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на
заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за
результатами проведення аудиторської перевірки, з метою виправлення самостійно
виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової
звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому
порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.
Зміни, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.
Ці зміни стосуються термінів оприлюднення річної фінансової звітності разом з
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аудиторським висновком.
Так, великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні
підприємства зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним
періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на
своїй веб-сторінці (у повному обсязі)
Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих
підприємств, зобов'язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним
періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на
власній веб-сторінці (у повному обсязі).
Позитивним моментом є те, що починаючи з 2019 року вище переліченим
підприємствам не потрібно буде публікувати фінансову звітність разом з аудиторським
висновком у періодичних або неперіодичних виданнях.

В Україні розпочинає роботу Фонд
енергоефективності
В Україні цього року починає роботу Фонд
енергоефективності, який стане новим і
ефективним інструментом реалізації проектів
енергомодернізації держави – як на рівні
домогосподарств, так і на рівні юридичних осіб.
Робота Фонду регламентується законодавством
України, а його бюджет формується за рахунок
коштів Державного бюджету і, як очікується,
коштів від міжнародних партнерів України.
Як відзначав Прем'єр-міністр України
Володимир Гройсман, це, по суті, є стартом масштабних змін у сфері, передусім,
комунального господарства держави. «Ми будемо нарощувати ресурси для того, аби
України стала енергоефективною, люди отримували тепло та затишок у своїх оселях і при
цьому платили помірну ціну (за послуги)», - відзначав Глава Уряду.
Робота Фонду, як очікується, базуватиметься на принципах прозорості, законності,
конкурентності, добровільності та відповідальності. Фонд надаватиме кошти для реалізації
проектів термомодернізації, впровадження ефективних систем моніторингу та управління,
встановлення ефективних опалювальних та охолоджувальних систем та обладнання, а
також заміну наявних систем та обладнання на більш ефективне. Формою надання коштів
стане часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності фізичним та
юридичним особам.
«Ми виділяємо в цілому 2 млрд грн (на програми енергоефективності), з яких 400 млн
грн – це «теплі кредити», а 1,6 млрд грн – це масштабні проекти енергомодернізації, –
сказав Володимир Гройсман. – Ми також очікуємо (окрім бюджетних асигнувань)
надходження коштів від наших європейських партнерів. Є рішення про виділення 100 млн
євро, це приблизно 3 млрд грн. Цей транш буде розділений на декілька періодів». Глава
Уряду підкреслив, що всі проекти енергомодернізації будуть реалізовані одночасно із
програмами запровадження ефективного споживання ресурсів, а також суттєвого
збільшення видобутку власного газу.
За прогнозами Уряду, за 3-5 років роботи Фонду енергоефективності щорічна
економія газу за рахунок ефективного використання палива становитиме не менше 1,5
млрд кубометрів, при цьому запуск нових виробництв на основі новітніх технологій
дозволить створити додатково близько 75 тис. нових робочих місць.
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Затверджено нове положення про ведення
касових операцій
05 січня 2018 року набрала чинності постанова Правління Нацбанку України, якою
затверджено положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.
Положенням визначено порядок ведення касових операцій у національній валюті
України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно
від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та
органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва,
реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які
здійснюють підприємницьку діяльність, та фізичними особами.
Положення передбачає низку новацій, а саме можливість:
здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням
комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових
розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до
спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до
кас банків (так звана “пневмопоштаˮ);
здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали
ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації;
застосування електронного цифрового підпису юридичної особи під час надання
послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими
суб’єктами електронної взаємодії;
покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на
підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.
Крім того, лібералізовано ряд вимог щодо ведення касових операцій, зокрема,
визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей
оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від
графіку роботи, способів здавання готівки; визначення внутрішніми наказами
(розпорядженнями тощо) особливостей встановлення лімітів каси відокремленим
підрозділам підприємств.
Положення також містить вимогу щодо обов’язку небанківських фінансових установ,
які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у
національній валюті без відкриття рахунку, та підприємств – агентів банків здавати готівку
(готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти приймання готівки для
подальшого переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках
для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу.
Детальніше на сайті НБУ ›››
Додатково пропонуємо ознайомитись зі статтею на сайті офіційного видання
Державної фіскальної служби України «Вісник» ›››

Держфінмоніторингом оприлюднено
результати типологічних досліджень
проведених у 2017 році
Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а
також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, підготовлено
типологічні дослідження на тему «Ризики використання готівки» та «Ризики тероризму та
сепаратизму», у яких наведено основні методи та схеми, за допомогою яких злочинці та
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злочинні угрупування переводять безготівкові
фінансування тероризму (сепаратизму) ›››

кошти

у

готівку

та

здійснюють

Критерії розподілу банків на групи
на 2018 рік залишено без змін
Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних
систем Національного банку України визначив критерії для окремих груп банків на 2018
рік.
Так, рішенням від 29 грудня 2017 року № 444 передбачено розподіл на такі групи:
Банки з державною часткою ‒ банки, в яких держава прямо чи опосередковано
володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку.
Банки іноземних банківських груп ‒ банки, контрольні пакети акцій яких належать
іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам.
Банки з приватним капіталом ‒ банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі
є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не
менше ніж 50% статутного капіталу банку.
Ознайомитися зі списком банків відповідно до розподілу можна за посиланням ›››

Впровадження аграрних розписок
у Київській області

16 січня у місті Києві відбувся урочистий захід присвячений впровадженню аграрних
розписок у Київській області. Запровадження аграрних розписок в Україні здійснюється за
підтримку Уряду Швейцарії.
З вітальними словами до учасників звернулися перший заступник голови Київської
ОДА Андрій Анісімов, Державний секретар Міністерства аграрної політики та
продовольства України Владислав Андронов, заступник Міністра юстиції України Олена
Сукманова, керівник діяльності IFC в Україні Олена Волошина. Планами щодо
запровадження аграрних розписок у області поділилися Кирило Мухомедзянов,
представник проекту IFC «Аграрні розписки в Україні», в.о. директора ДП «Аграрні
реєстри» Ігор Стойков, представники банківського сектору.
На заході були присутні президент ВАКС Ольга Мороз та виконавчий директор
ВАКС, координатор напряму аграрні розписки, Сергій Медведєв. Співпраця асоціації та
проекту «Аграрні розписки в Україні» була розпочата на початку 2017 року. Кредитна
спілка «Кредит-Союз» (м. Черкаси), учасник Всеукраїнської асоціації кредитних спілок,
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вперше в Україні як пілотний проект, успішно запровадила механізм фінансових
аграрних розписок при агрокредитуванні фермерів кредитною спілкою.
Також на заході були присутні представники Нацкомфінпослуг, НАКСУ та проекту
USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників» (КЕП).
Проект КЕП розпочинає співпрацю з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC,
World Bank Group) в межах проекту «Аграрні розписки в Україні».

Вітаємо кредитні спілки Львівщини!
17
сі чн я
в ідб ул о с я
п ід пис анн я
Генеральних угод про співробітництво щодо
реалізації Програми енергозбереження для
населення Львівщини на 2017 - 2020 роки між
Львівською ОДА та КС «Анісія» (м. Львів), КС
«Бойківщина» (м. Дрогобич), КС «Шанс»
(м. Львів), КС «Єднання» (м. Львів), КС
«Галицьке кредитне товариство» (м. Львів), КС
«Самопоміч» (м. Броди), КС «Вигода» (м.
Стрий), КС «Довіра» (м. Золочів).
«Традиційно на початку кожного фінансового
року, збираємося тут для того, щоб продовжити реалізацію нашої Програми енергозбереження для
населення Львівщини, яка триває вже понад 10 років. Ця Програма була перезатверджена до 2020
року і ми вважаємо, що вона уже дала свої результати», - розповів перший заступник голови
Львівської ОДА Ростислав Замлинський. Відтак, у 2017 році Програмою скористалися 7,5
тисяч родин. З обласного бюджету компенсували 18 мільйонів гривень. 3,3 мільйони
гривень залучили співфінансування місцевих бюджетів у 2018 році. Інвестиції в
енергоефективність склали - 185 мільйонів гривень.
На фінансування Програми у 2018 році передбачили 18 мільйонів гривень.
Очікується, що 7,5 тисяч родин скористаються Програмою у цьому році.
«Обмежень, насправді, не існує. Важливо лише дотримуватися певної фінансової дисципліни.
Коли мова йде про відшкодування кредитних відсотків, звісно, необхідно укласти угоду з фінансовокредитними установами, які є підписантами і учасниками цієї Програми, а потім сплачувати
відсотки і надати документи про сплату відсотку, щоб компенсувати за рахунок коштів
обласного бюджету ту суму, яка була інвестована у Програму енергозбереження», - повідомив
Ростислав Замлинський.
Також він додав, що середня сума кредиту складає від 7,5 до 15 тисяч гривень у
залежності від обсягу тих робіт, які передбачають домогосподарства щодо
енергозбереження: заміна вікон, утеплення фасадів тощо.
Як зазначили у департаменті
паливно-енергетичного комплексу та
енергозбереження Львівської ОДА, цьогоріч також очікується відкриття 80 приватних
дахових сонячних електростанцій. На відшкодування тіла кредиту на їх встановлення
передбачили 2 мільйони гривень.
Варто зауважити, що на Львівщині вперше в Україні почали реалізацію Програми
енергозбереження для населення.

Регулятори фінансового сектору
узгодили позиції щодо запровадження
нових стандартів складання і подання
фінансової звітності з 2019 року
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Міністерством фінансів України, Національним банком України, Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підписано Меморандум про
взаєморозуміння щодо розробки та запровадження Системи фінансовою звітності.
Згідно з Меморандумом, регулятори узгодили спільні дії щодо створення та запуску
у 2019 році системи фінансової звітності, яка дозволятиме здійснювати прийом, обробку,
перевірку та розкриття фінансової звітності підприємств у єдиному форматі на основі
стандарту XBRL (eXtensible Business Reporting Language – розширювана мова ділової
звітності).
Його виконання дозволить регуляторам повноцінно реалізувати положення Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» щодо складання і подання
підприємствами, що становлять суспільний інтерес, фінансової звітності органам держаної
влади за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі з 2019 року, а
також є одним із важливих кроків у рамках реалізації Комплексної програми розвитку
фінансового сектору України до 2020 року.
Стандарт XBRL є відкритим та не потребує ліцензії. Більше того, компаніям, які
здійснюють кілька видів професійної діяльності і регулюються різними регуляторами, не
потрібно буде складати окрему фінансову звітність для кожного з них.
Враховуючи те, що фінансові показники діяльності компаній є вагомим джерелом
інформації для прийняття рішення як споживачами, так і інвесторами, впровадження
міжнародних стандартів звітності стане вагомим кроком на шляху до підвищення
прозорості українського фінансового сектору і його інтеграції в європейський та світовий
ринки фінансових послуг.
Міжнародні стандарти фінансової звітності запроваджуватимуться на базі
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за узгодженням з іншими
регуляторами та за активної підтримки міжнародних донорів – Проекту технічної
допомоги ЄС «Технічна допомога за пріоритетними напрямами фінансового сектору» (EUFINSTAR) і Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Небанківський фінансовий ринок у цифрах
За підрахунками Об’єднання Фінансових Установ, станом на 30 вересня 2017 року в
Україні працювало 2231 фінансових установ. З них: 673 фінансові компанії, 296 страхових
компаній, 196 лізингодавців (юридичних осіб), 442 ломбарди, 397 кредитних спілок, 113
інших кредитних установ, 28 юридичних осіб публічного права, 64 недержавних пенсійних
фондів, 22 адміністратора НПФ.
Сумарні активи учасників ринку небанківських фінансових послуг складали 208,4
млрд грн (приблизно 8,7% ВВП). З них: активи фінансових компаній - 87,1 млрд грн,
страхових компаній - 56,8 млрд грн, лізингодавців (юридичних осіб) - 22,6 млрд грн,
ломбардів – 3,5 млрд, кредитних спілок – 2,1 млрд грн, інших кредитних установ та
юридичних осіб публічного права – 34 млрд грн, недержавних пенсійних фондів – 2,3 млрд
грн.
Обсяг наданих фінансових послуг учасниками ринку небанківських фінансових
послуг за 9 місяців 2017 року склав 208,7 млрд грн. Зокрема, фінансовими установами
видано близько 31,7 млрд грн кредитів, послуг з факторингу надано на суму 22,4 млрд грн,
з фінансового лізингу - на 9,3 млрд грн, видано гарантій та поручительств на 3,5 млрд грн.
Обсяг внесків установників управління майном до ФФБ станом на 30 вересня 2017
року становив 31,8 млрд грн.
Страховиками розміщено в банках депозитів в національній валюті 10,1 млрд грн.
При цьому страховими компаніями виплачено 7,4 млрд грн страхових виплат, сформовано
21,8 млрд грн страхових резервів, отримано 31,4 млрд грн страхових премій.
За 9 місяців 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року лізингові
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платежі збільшилися на 30%, факторингові операції - на 98%, страхові виплати по
страхуванню життя - на 38%, страхові виплати автовласникам і потерпілим в ДТП - на 30%,
страхові виплати застрахованим по добровільному медичному страхуванню - на 26%,
страхові відшкодування власникам і користувачам майна - на 57%, пенсійні виплати - на
60%, страхові виплати подорожуючим - на 25%, страхові виплати у вигляді ануїтету - на
65%, депозити та кредити членів кредитних спілок - на 8% і 3% відповідно.
Хочемо зауважити, що більшість учасників ринку – українські компанії з українським
капіталом, господарська діяльність яких здійснюється за рахунок власних коштів
(залучення коштів у 2017 році зменшилось на 65,2% і склало приблизно 705 млн грн).
Законодавство України не передбачає державної підтримки (рефінансування та участь в
системі державного гарантування) небанківським фінансовим установам.
При цьому середня заробітна плата на ринку небанківських фінансових послуг у
2016 році складала 10,2 тис. грн (+18,9% у порівнянні з 2015 роком), кількість зайнятих
працівників - 65,2 тис. осіб (+19,4%), витрати на оплату праці - 3,8 млрд грн (+35,1%), а
податки, сплачені до державного та місцевих бюджетів - 5,5 млрд грн (+18%).

Ліцензійний звіт
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг оприлюднила ліцензійний звіт за 2017 рік на своєму сайті.
Ознайомитися з матеріаліми можна за посиланням >>>

Асоціації небанківського фінансового
сектору вирішили створити постійну
платформу для обговорення актуальних
питань
02 лютого відбулася зустріч провідних асоціацій небанківського фінансового сектору
та захисту прав споживачів з питань стратегічного розвитку ринку.
Під час зустрічі було вирішено створити постійно діючу платформу для обговорення
та координації дій з питань, які виникають в діяльності фінансових установ.
Більш детально можна ознайомитись за посиланням ›››

Затверджені методичні рекомендації
до аудиторських висновків
На відкритому засіданні Нацкомфінпослуг, яке відбулося 01 лютого, були
затверджені Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, що подаються до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за
2017 рік». З текстом Методичних рекомендацій, які були винесені на розгляд Комісії,
можна ознайомитись за посиланням ›››

Комітет захисту прав споживачів фінансових
послуг Громадської ради при Нацкомфінпослуг
затвердив пріоритетні напрямки роботи
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На своєму засіданні 02 лютого Комітет захисту прав споживачів фінансових послуг
Громадської ради при Нацкомфінпослуг, до складу якого входить президент ВАКС Ольга
Мороз, серед інших поточних питань, затвердив пріоритетні напрями роботи Комітету, а
саме:
- участь Комітету в складі Громадської ради у реформуванні системи захисту прав
споживачів фінансових послуг;
- участь Комітету в складі Громадської ради у виконанні Нацкомфінпослуг Плану
заходів з реалізації концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на
період до 2020 року (далі План заходів);
- здійснення Комітетом в складі Громадської ради громадського контролю за
діяльністю Нацкомфінпослуг у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг.
Нагадаємо, що у Плані заходів проект Закону України «Про кредитні спілки»
(№ 6405) визначений як такий, що направлений на удосконалення захисту прав
споживачів.

Про проект постанови КМУ
«Про затвердження вимог до суб’єктів
господарювання щодо приймання електронних
платіжних засобів в оплату за продані ними
товари (надані послуги)»
Громадською радою при Державній регуляторній службі України було опрацьовано
проект Постанови та направлено звернення від 26. 01. 2018 до Голови Державної
регуляторної служби Ляпіної К. М. про недопущення прийняття економічно-недоцільного
та неефективного регуляторного акту, яким пропонується суттєво збільшити витрати
малого та середнього бізнесу під час ведення господарської діяльності. Дане звернення та
відповідна Резолюція була підтримана президентом ВАКС Ольгою Мороз на круглому
столі 01 лютого «Державна політика щодо малого бізнесу України 2018: виклики та
очікування».
З метою недопущення примусового впровадження платіжних терміналів на ринку
кредитних спілок ВАКС та НАКСУ було направлено спільний лист до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі (можна подивитись у доданому файлі).
Разом з тим, ВАКС просить звернути увагу, що за дослідженнями WOCCU (Всесвітня
Рада Кредитних Спілок) інформаційні технології є тими факторами, які приваблюють
молодь та сприяють її успішному залученню до членства у кредитних спілках.
За результатами проведеного ВАКС анкетування (питання направлялись 83 КС,
відповіді надали 22 КС) кредитні спілки – члени ВАКС (10 КС з тих, що надали відповіді)
впроваджують або планують впроваджувати у своїй діяльності такі онлайн сервіси:
інтернет-банкінг, термінали самообслуговування Ibox, EasyPay, TYME, City24, Приват24,
використання mVisa, QR – код. Також ИКЦ ВАКС планує проведення вебінару щодо
практичного застосування онлайн сервісів з досвіду кредитної спілки.
Додатково:
Експертна позиція ДРС щодо питань порядку денного круглого столу «Державна
політика щодо малого бізнесу України 2018: виклики та очікування» ›››
Резолюція круглого столу ›››
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У Держфінмоніторингу відбулося спільне
засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків
та представників громадськості
06 лютого у приміщенні Державної служби фінансового моніторингу України
відбулося засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків у Держфінмоніторингу на 2018
рік, до участі у якому були запрошені члени Громадської ради при Держфінмоніторингу.
У обговоренні проекту таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів їх усунення
взяли президент ВАКС Ольга Мороз, віце-президент НАКСУ з питань саморегулівності
Катерина Калустова, директор Федерації страхових посередників Сергій Іншаков, голова
Комісії з питань фінансового моніторингу Асоціації «Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати» Тетяна Дмитренко.
Уваги заслуговує визначений Держфінмоніторингом ризик вчинення працівниками
дій або бездіяльності на користь СПФМ чи третіх осіб під час обробки та надання
інформації про результати обробки повідомлень СПФМ. В межах заходів щодо усунення
цього корупційного ризику Держфінмоніторингом опрацьовується можливість створення
особистого кабінету СПФМ на сайті Держфінмоніторингу для подачі повідомлень з
використанням електронного підпису. З остаточним варіантом Таблиці можна
ознайомитись на сайті Держфінмоніторингу ›››
Крім того, Національним антикорупційним бюро України проводиться серія
просвітницьких тренінгів з питань «Виявлення корупційних доходів», на які
запрошуються представники фінансових установ (заходи безкоштовні).
З повним текстом повідомлення Нацкомфінпослуг та орієнтовним розкладом
проведення можна ознайомитись за посиланням ›››

Відбувся семінар «Із чим фінансовий ринок
входить у 2018 рік»
07 лютого відбувся семінар «Із чим фінансовий ринок входить у 2018 рік»,
організатором якого виступила асоціація «Об’єднання фінансових установ». Участь у
роботі семінару брала президент ВАКС Ольга Мороз. Серед спікерів семінару були член
Комісії Олександр Зальотов та Тетяна Буряк, експерт із захисту прав споживачів
фінансових послуг «Трансформація фінансового сектору», USAID.
З інформацією «Ринок небанківських фінансових послуг в цифрах» (узагальнено
асоціацією «Об’єднання фінансових установ») та щодо законопроекту «Про установу
фінансового омбудсмена» (за матеріалами експерта Тетяни Буряк) можна ознайомитись
у доданих файлах.
Додатково повідомляємо, що 09 лютого у Комітеті ВР з питань фінансової політики
і банківської діяльності відбулася робоча зустріч експертів проекту USAID «Трансформація
фінансового сектору», трьох регуляторів фінансових послуг – НБУ, Нацкомфінпослуг
та НКЦПФР, а також представників банківського та небанківського секторів ринку
фінансових послуг.
Більш детально про зустріч можна ознайомитись за посиланням ›››

Додатково
За результатами анкетування, проведеного ВАКС у липні – серпні 2017 року серед КС
– членів ВАКС (питання направлялись 84 КС, надали відповідь 13 КС):
На питання «Чи необхідно робити рішення інституту фінансового омбудсмена
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обов'язковими до виконання ?» - так, відповіли 5 КС; ні, відповіли 6 КС; категорично проти
створення інституту фінансового омбудсмена – 2 КС
На питання «Чи повинні споживачі платити за звернення до інституту фінансового
омбудсмена?» - так, відповіли 5 КС; ні, відповіли 7 КС; 1 КС відповіді на дане питання не
надала
На питання: «Чи необхідно залишити можливість оскарження рішень інституту
фінансового омбудсмена?» - так, відповіли 12 КС; 1 КС відповіді на дане питання не
надала.

За ініціативою Проекту КЕП
відбулася нарада
щодо включення кредитних спілокпартнерів Проекту до програм
регіонального економічного розвитку
Як вказано у повідомленні Проекту КЕП, розміщеному на сторінці проекту в
соціальній мережі Facebook 08 лютого, перспективи такого співробітництва керівники
кредитних спілок «Анісія» (м. Львів) та «Кредит-Союз» (м. Черкаси) обговорили із
заступником Голови Черкаської ОДА Ярославом Березанем.
Під час заходу Володимир Сидоровський, голова правління Кредитна спілка ЦКС
"Анісія", надав детальну інформацію щодо участі кредитних спілок у діючих програмах
економічного розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Голова
правління Кредитна спілка "Кредит-Союз" Володимир Казарінов поділився досвідом та
планами щодо розвитку кредитування малих та середніх сільгоспвиробників, він також
виступив з пропозицією включення КС до регіональних програм економічного розвитку
Черкаської області та активного співробітництва.
У свою чергу, заступник Голови Черкаській ОДА Ярослав Березань підтвердив
необхідність надання підтримки малим та середнім сільгоспвиробникам області та
окреслив напрямки співпраці з КС, що дозволять досягти найкращих результатів.
Окрім представників кредитних спілок і керівництва Проекту КЕП, у заході також взяла
участь президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок – Ольга Мороз.

Відбулася робоча зустріч з експертом
проекту «Трансформація фінансового сектору»
з питань передачі функціоналу в рамках
законопроекту № 2413а
(більш відомий як СПЛІТ)
08 лютого відбулася зустріч президента ВАКС Ольги Мороз з експертом проекту
USAID «Трансформація фінансового сектору» Pierre J. Seguin (Канада), на якій були
обговорені проблемні питання, що можуть виникнути при передачі регулювання ринку
кредитних спілок від Нацкомфінпослуг до Національного банку України, у разі схвалення
Верховною Радою України законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо консолідації функцій державного регулювання ринків фінансових
послуг» (№2413а).
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Президентом ВАКС наголошено на неприпустимості зміни політики держави у
нормативному регулювання ліцензійних процедур, які можуть привести до примусового
пере ліцензування кредитних спілок. Під час зустрічі було поінформовано присутніх, що
всі кредитні спілки ВАКС мають ліцензії, які відповідають новому Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності». Крім того, окремим питанням було
обговорення механізму прийняття НБУ регуляторних актів, які не підлягають реєстрації у
Міністерстві юстиції України, що може, на думку ВАКС, призвести до зміни нормативних
вимог до кредитних спілок в напряму їх посилення в межах повноважень нового
регулятора, але без обговорення з асоціаціями кредитних спілок та врахування
особливостей діяльності ринку. Також звернуто увагу на те, що передача функціонала від
Комісії до НБУ може призвести до збільшення вартості програмного забезпечення, у разі
зміни вимог до звітності. За свого боку п. Pierre J. Seguin неодноразово відмітив, що, на його
думку, вимоги до банків та кредитних спілок повинні бути різними і передача
повноважень від Нацкомфінпослуг до НБУ повинна пройти якнайбільш непомітно для
ринку небанківських фінансових установ.
Додатково
Зі статею «Ринок фінансових послуг не готовий до підпорядковування
«мегарегулятору» можна ознайомитись за посиланням ›››
Резолюція учасників Форуму, яку підтримала ВАКС ›››
Крім того, ВАКС були підтримані звернення асоціацій та об’єднань ринку НФУ
(небанківських фінансових установ) до Першого заступника Голови Комітету ВР з питань
фінансової політики та банківської діяльності М. Довбенка та В.о. Голови Національного
банка України Я. Смолія з проханням відкласти розгляд законопроекту №2413а до
громадського обговорення і схвалення чітко визначеної стратегії реформування та
розвитку ринків небанківських послуг її надавачами та споживачами.

Особливості використання аграрних
розписок кредитними спілками України
12 лютого за сприяння проекту IFC «Аграрні розписки в Україні» була проведена
робоча зустріч з експертами проекту IFS – Кирилом Мухомедзяновим, Сергієм Клюцою та
Ростиславом Косом. У зустрічі брали участь представники ВАКС – президент ВАКС Ольга
Мороз та виконавчий директор ВАКС, координатор напряму аграрних розписок, Сергій
Медведєв, а також НАКСУ, Нацкомфінпослуг, Проекту КЕП. Під час зустрічі були
обговорені юридичні аспекти використання аграрних розписок в Україні, в тому числі
питання, направлені до ВАКС від кредитних спілок – членів ВАКС.
За результатами зустрічі було вирішено, зокрема, опрацювати питання розробки
примірних договорів, що допускають використання аграрної розписки, в тому числі
трьохсторонніх: кредитна спілка – власник фермерського господарства – фермерське
господарство, а також з’ясувати позицію нотаріусів щодо реєстрації аграрної розписки, яка
передбачає заставу майбутнього врожаю та додатково – заставу іншого майна.
Додатково
Спеціаліст з аграрного кредитування (кредитні спілки) проекту IFC «Аграрні
розписки» Ростислав Кос: (096) 446 45 56, факс (044) 490 64 20, ел. пошта rkos@ifs.org

Відбулося чергове засідання Комітету
захисту прав споживачів фінансових послуг
Громадської ради при Нацкомфінпослуг
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У приміщенні Нацкомфінпослуг, 21 лютого, відбулося чергове засідання Комітету
захисту прав споживачів фінансових послуг Громадської ради при Нацкомфінпослуг.
На засіданні було, зокрема, розглянуто питання «Про механізм захисту фінансовою
установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у
процесі надання фінансової послуги», доповідачем щодо якого виступала президент ВАКС
Ольга Мороз.
За рішенням Комітету для вивчення поставленого питання та надання пропозицій
Нацкомфінпослуг створена тимчасова робоча група під керуванням Ольги Мороз.

У Верховній Раді України зареєстровано
законопроект про установу фінансового
омбудсмена
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про установу фінансового
омбудсмена» (№ 8055 від 22. 02. 2018) (текст законопроекту у доданому файлі).
Протягом минулого року проведено кілька робочих зустрічей представників ВАКС та
інших професійних об’єднань на фінансовому ринку з експертами проекту USAID
«Трансформація фінансового сектору», в тому числі за участю помічників народних
депутатів України. Певна кількість зауважень, висловлених учасниками ринку, була
врахована в наявній редакції законопроекту, зокрема, щодо неможливості оскарження
рішень фінансового омбудсмена, проти чого активно виступала ВАКС. Врахування цієї
пропозиції учасників ринку відбулося тільки завдячуючи конструктивній позиції
народного депутата України Максима Полякова.
Разом з тим, законопроект передбачає утримання інституту фінансового омбудсмена
за рахунок учасників фінансового ринку – фінансових установ, в тому числі кредитних
спілок. При цьому, у тексті не враховані пропозиції щодо встановлення максимальної межі
внесків, а також нечітко визначена методика розрахунку таких внесків, на якій наглядова
рада фінансового омбудсмена, за пропозицією розробників, повинна базуватись при
визначенні суми внесків.
На даний час майже 100 відсотків скарг на кредитні спілки не пов’язані з поточною
діяльністю кредитних спілок. Такі скарги пов’язані з неплатоспроможністю кредитних
спілок. Навряд, фінансовий омбудсмен зможе вирішити такі скарги по суті, зважаючи на
відсутність визначеного на рівні закону механізму гарантування вкладів членів кредитних
спілок. Має місце ризик того, що обов’язкові внески до установи фінансового омбудсмена
будуть сплачуватись кредитними спілками, які не мають скарг від своїх членів і по суті такі
внески перетворяться на ще один «податок» на діяльність кредитних спілок. Крім того, за
несплату таких внесків законопроектом передбачений наслідок у вигляді анулювання
ліцензії!
Пропонуємо ознайомитись з повідомленням одного з ініціаторів внесення такого
законопроекту № 8055, народного депутата України М. Полякова, розміщеним на його
сторінці в соціальній мережі Фейсбук: «З моєї точки зору, зазначений законопроект повинен
допомогти споживачам і надавачам фінансових послуг врегулювати виникаючі між ними проблеми
за допомогою професійних консультацій та дій фінансового омбудсмена, головною функцією якого є
знаходження кінцевого рішення, яке захистить споживача і дозволить надавачу виконати
зобов’язання без додаткових проблем з владою.
При опрацюванні проекту Закону вніс пропозиції, які були сприйняті, щодо максимального
зменшення впливу держави на установу фінансового омбудсмена та його залежність від учасників
фінансового ринку та банківської сфери. Запропонував чітке та зрозуміле регламентування
діяльності фінансового омбудсмена та апарату фінансового омбудсмена, прозорості та
незаангажованості системи обрання фінансового омбудсмена та Наглядової Ради.
Вважаю, що фінансовий омбудсмен та його рішення повинні мати вагу і для державних
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органів, і для суду. Тому запропонував норму, що у випадку добровільного виконання надавачем
фінансових послуг рішення установи фінансового омбудсмена за результатами досягнення мирової
угоди, національні регулятори не вживають до них заходи впливу за порушення, які були
предметом спору. Але, не дивлячись на проведену ретельну роботу, законопроект містить
проблемні норми над якими потрібно працювати.
По-перше: система фінансування установи фінансового омбудсмена за рахунок надавачів
послуг. Зокрема, не повинні сплачувати платежі нагляду компанії що не надають послуги
фізичним особам. Також постає питання необхідності сплати фінансовими компаніями, на які не
має скарг.
По-друге: проблемним є виконання рішення фінансового омбудсмена з урахуванням норм
Закону України «Про виконавче впровадження». В останню мить домовилися надати право
споживачу оскаржувати рішення в суді в установленому законом порядку.
Нажаль, у разі відсутності домовленості при доопрацюванні проекту до другого читання між
сторонами щодо зазначених питань фінансування та виконання рішень, це може стати
перешкодою для прийняття такого важливого закону в цілому. Оперативна та ефективна робота
співавторів на останньому етапі вселяє надію, що ми знайдемо виважене рішення».
Основні положення законопроекту № 8055, з яким можна ознайомитись в доданому
файлі, виділені жовтим кольором.
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Інформаційне повідомлення для кредитних спілок щодо подання
звітних даних та річної фінансової звітності через програмний
продукт «Комплексна інформаційна система»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, повідомляє.
Відповідно до оновленої версії програмного продукту «Комплексна
інформаційна система» (далі – КІС) реалізовано додатковий інструментарій
подання звітності, а саме:


подання та підписання річної фінансової звітності електронним цифровим
підписом;



Можливість засвідчувати підписом керівника кредитної спілки та
додавати до звітності в КІС через вкладку «супутні документи» шляхом
прикріплення PDF файлу: примітки до фінансової звітності, витяги з
протоколів засідань спостережної ради та ревізійної комісії про розгляд
звітних даних, поданих до Нацкомфінпослуг за попередній звітний
квартал (рік), пояснювальні записки з описом допущених помилок та їх
обґрунтуваннями в разі подання коригуючих звітних даних або фінансової
звітності, передбачені абзацом восьмим пункту 2.1, абзацом другим
підпункту 2.2.5 пункту 2.2, абзацом дев’ятим підпункту 2.2.1 пункту 2.2
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, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668 (далі – Порядок);



подання разом із звітними даними за І квартал 2018 року додатку 9 «Звітні
дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками
(вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки» до Порядку.

Додатково нагадуємо, що для кредитних спілок вже реалізована можливість
подання звітних даних, підписаних електронним цифровим підписом,
через КІС.
Звертаємо увагу кредитних спілок, що відповідно до абзацу третього підпункт
2.2.4 пункту 2.2 розділу 2 Порядку у разі подання звітності у вигляді електронних
документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та
електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг
не подаєтьсята не застосовуються вимоги, зазначені в абзаці другому цього
підпункту. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий
підпис відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис». Для
заповнення звітності в КІС на веб-сайті Нацкомфінпослуг необхідно
використовувати логін користувача та пароль юридичної особи для доступу до
КІС. У разі їх втрати, звертатися до відділу ведення реєстрів та баз даних
фінансових установ Нацкомфінпослуг, тел. 235-00-68.
Звітність заповнюється в онлайн режимі та подається через КІС на головній
веб-сторінці Нацкомфінпослуг.
Реалізація можливості підписання пакетів звітності електронним цифровим
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підписом здійснюється через акредитовані центри сертифікації ключів з такого
переліку спеціалізованих установ:


Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового
департаменту ДФС;



Акредитований центр сертифікації ключів органів юстиції України;



ТОВ "АРТ-Мастер";



ТОВ "Ключові системи";



ДП "Українські спеціалізовані системи";



Державна казначейська служба;



Укрзалізниця;



ПАТ КБ "Приватбанк";



НБУ;



Укрсіббанк.
Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг від 9 лютого 2018 року

Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження
Нацкомфінпослуг «Про затвердження уніфікованої форми Акта,
складеного за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері провадження
господарської діяльності із збирання та використання інформації,
яка складає кредитну історію»
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, на виконання частини другої статті 5 Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,
пункту 3 частини першої статті 20, пунктів 1 та 9 частини першої статті 28 Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг
проекту розпорядження Нацкомфінпослуг „Про затвердження уніфікованої
форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну
історію” (далі – проект розпорядження). Проектом розпорядження передбачається:
- затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами
проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю)
щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері
провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації,
яка складає кредитну історію;
- визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 16.12.2010 № 972 «Про
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затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження
господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2011 за №
72/18810 (із змінами).
 Уніфікована форма Акта, складеного за результатами проведення планового
(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження
господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію.
 Пояснювальна записка до розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження
уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового
(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження
господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає
кредитну історію».
Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг від 15 лютого 2018 року

До уваги учасників ринків фінансових послуг! Повідомлення про
державну реєстрацію нормативно-правового акта
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, повідомляє, що розпорядження Нацкомфінпослуг від 12 грудня
2017 року № 4462 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 січня 2018 року за № 14/31466.
Зазначене розпорядження Нацкомфінпослуг набрало чинності з дня його
опублікування в Офіційному віснику України від 02 лютого 2018 року № 010.
Зазначені зміни розроблені з метою приведення положень законодавства у
відповідність до положень Закону України „Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та
фізичними-особами підприємцями”, яким виключаються вимоги про обов’язкове
використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання), а
також виключається необхідність використання печаток у взаємовідносинах
суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого
самоврядування.
Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг від 15 лютого 2018 року

Інформаційне повідомлення щодо плати
за видачу ліцензій у 2018 році
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 для працездатних осіб, що
24

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

ОФІЦІЙНО

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 2018 рік»
прожитковий мінімум для працездатних осіб:
з 1 січня 2018 року – 1 762 гривні;
з 1 липня – 1 841 гривня;
з 1 грудня – 1 921 гривня.
Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг від 15 лютого 2018 року

Інформаційне повідомлення про затвердження Методичних
рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються
до Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної
звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, повідомляє, що розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01
лютого 2018 року № 142 затверджено Методичні рекомендації щодо аудиторських
звітів, що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних
даних фінансових установ за 2017 рік.
Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг від 20 лютого 2018 року

Про скасування довіреностей
Відповідно до статті 249 Цивільного кодексу України, особа, яка видала
довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це
представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була
видана довіреність.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг повідомляє що відповідно до наказу Голови Нацкомфінпослуг
від 19.02.2018 № 38-ОД «Про скасування довіреностей» працівникам відділу
представництва інтересів в судах департаменту юридичного забезпечення
Нацкомфінпослуг з 22.02.2018 скасовано довіреності від 15.12.2017 № 9005/11, від
15.12.2017 № 9006/11, від 15.12.2017 № 9007/11, від 15.12.2017 № 9008/11.
Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг від 21 лютого 2018 року

Навчально-ознайомча поїздка до Сопота та Гдині (Польща)
українських держслужбовців і представників асоціацій
кредитних спілок
У період з 19 по 23 лютого 2018 року Проект КЕП спільно з Національною
асоціацією кооперативних заощаджень та кредитних спілок Польщі на високому
рівні організував другу навчально-ознайомчу поїздку до Сопота та Гдині.
Впродовж п’яти днів делегація з 8 осіб з України, яка складалася з представників
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Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, Заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань
фінансової політики і банківської діяльності та працівника Секретаріату цього
Комітету, представників обох асоціацій кредитних спілок України та працівника
Секретаріату Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради
України вивчала модель польських кредитних спілок.
Метою поїздки було ознайомлення з провідною практикою Польщі у сфері
здійснення регулювання, нагляду та контролю за кредитними спілками, системою
страхування кредитних спілок Польщі, моделлю системи кредитної кооперації,
стрес-тестуванням кредитних спілок, оцінкою кредитоспроможності малих та
середніх підприємств, інноваціями у фінансових послугах, процедурою здійснення
транзакцій кредитними спілками. Цей надзвичайно інтенсивний та ефективний
навчальний тур включав також візит до штаб-квартири кредитної спілки
«Стефчик» у Гдині, яка є чемпіоном з розробки нових продуктів та нових бізнесідей. Ця спілка є найбільшою не лише в Польщі, а і в Європі: вона налічує майже
мільйон членів та 400 філій по всій Польщі. Учасники навчального туру
організували яскравий діалог. Усі теми, запропоновані на тренінгах і семінарах,
були ретельно проаналізовані українськими учасниками з власної професійної
точки зору, а також з погляду їх використання як найкращої практики
реформування українського законодавства щодо кредитних спілок. Нові знання,
здобуті під час навчально-ознайомчої поїздки, будуть спрямовані на подальший
розвиток і вдосконалення діяльності кредитних спілок в України.
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Кредитні спілки взяли участь у тренінгу
«Інструменти планування та управління кредитної спілки»
У Києві 6-7 лютого відбувся тренінг
«Інструменти планування та
управління кредитної спілки». Цей
захід був організований та
проведений Проектом КЕП спільно з
представниками профільних асоціацій за матеріалами експертів PUM
(Нідерланди). Участь у тренінгу
взяли представники кредитних
спілок-учасників Робочої групи КЕП
2-го етапу відбору. Під час заходу
були розглянуті три важливих напрямки діяльності кредитних спілок: стратегічне
планування, HP-менеджмент та розробка кредитних продуктів. Головна увага була
приділена висвітленню значення і переваг стратегічного планування в КС,
особливо в умовах реформування законодавства, а також ознайомленню із
загальними принципами розробки нових продуктів для агровиробників та
методами управління кредитним портфелем. Учасники тренінгу отримали
можливість активно попрацювати в малих групах, розробляючи нові напрямки
розвитку та сфокусовані заходи для їх реалізацій, обмінятися досвідом.
Представники КС високо оцінили користь отриманих знань та наголосили про
необхідність їх впровадження для подальшого розвитку кредитної спілки.

Проект КЕП організував семінари на тему
«Нагляд за кредитними спілками у Польщі: перевірки та інспекції»
Шістнадцятого січня для фахівців Національного Банку України та
Нацкомфінпослуг Проект КЕП організував семінари на тему «Нагляд за
кредитними спілками у Польщі: перевірки та інспекції». На заходах був
представлений досвід польського регулятора — Управління фінансового нагляду
Польщі (KNF) та Національної асоціації кооперативних заощаджень та кредитних
спілок Польщі (NACSCU).
Під час семінарів з презентацією виступив заступник Генерального директора
Національної асоціації кооперативних заощаджень та кредитних спілок Польщі
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Віктор Камінський. Експерт розповів про принципи нагляду, правову базу
перевірок і контролю, організацію процесу управління в NACSCU та процесу
перевірки в KNF.
У семінарі взяли також участь представники Національної асоціації
кредитних спілок України та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок. Цей
семінар є частиною серії заходів з поширення кращих практик, які проводить
Проект КЕП з метою допомогти регулятору підвищити ефективність нагляду та
сприяти в підготовці передачі НБУ функцій нагляду та контролю за кредитними
установами.
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ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ІНТЕРВ’Ю З КЕРІВНИКОМ КС «ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН»
(М. МАРГАНЕЦЬ)
Голова правління Кредитна спілка «Єднання через Природний Закон»
(м. Марганець) Микола Трифонов у телеклубі «Я люблю тебе життя» телеканалу
МГОК ТВ. Переглянути матеріал >>>
ПРАЦІВНИКИ ЦКС «АНІСІЯ» ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАХОДІ
ЩОДО РОЗВИТКУ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

У приміщенні сесійної зали Сокальської районної ради 21 лютого 2018 р.,
відбувся навчальний семінар з розвитку фінансування агросектору та
впровадження аграрних розписок, за участю представників міжнародної
фінансової корпорації IFC (група світового банку в Україні) та департаменту
агропромислового розвитку Львівської ОДА.
У заході взяли участь заступник голови Сокальської районної ради Василь
Бойко, заступник голови Сокальської РДА Микола Поліщук, депутат Львівської
обласної ради Сергій Касян, начальник відділу агропромислового розвитку
Сокальської РДА Олег Коханчук, голови місцевих рад та аграрії району.
Семінар провела регіональний консультант проекту Олена Топій. Під час
семінару представник проекту розповіла про мету та завдання проекту, визначила
ключові пріоритети роботи з аграрними розписками, про зміни та доповнення у
законодавчому регулюванні аграрних розписок та провела огляд практичних
питань, пов’язаних з Реєстром аграрних розписок. Усі учасники семінару отримали
наглядні матеріали презентації проекту «Аграрні розписки в Україні» з
координатами, як і де дізнатися про аграрні розписки.
Працівники ЦКС «Анісія» також долучилися до семінару, де мали змогу
розповісти про фінансову підтримку аграріїв, а саме, кредитування фермерських
та особистих селянських господарств.
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ПРАЦІВНИКИ КС «БОЙКІВЩИНА» ВЗАЛИ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНИХ
ЗАХОДАХ «АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ»
У місті Сокалі 21 лютого 2018 р.
відбувся навчальний семінар
«Аграрні розписки» для сільськогоспвиробників Сокальщини.
На заході були присутні керівники
сільськогосподарських господарств і
підприємств агропромислового
комплексу, сільські голови, фермери. Семінар проводили головний
спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Львівської
о блд е рж ад мі ні стр ац ії Г али на
Бардахівська та регіональний координатор проекту «Аграрні розписки в Україні»
Олена Топій, які ознайомили із питаннями фінансової підтримки
агропромислового сектору економіки у 2018 році.
Галина Бардахівська інформувала про кредитування з державного та
обласного бюджетів, про діючу в області комплексну програму підтримки
і розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016—2020 роки.
Олена Топій розповіла про проект впровадження аграрних розписок для
малих і середніх сільсьгопвиробників. З умовами кредитування у Кредитній спілці
«Бойківщина» усіх присутніх ознайомила директор Червоноградського відділення
Шуптар Надія.
Кредитівка завжди бере участь в обласних програмах, надає вигідні та
доступні кредити, а для сільгоспвиробників пропонує кредити із зниженою
процентною ставкою і без прихованих платежів.
Раніше, 20 лютого 2018 р. директор Самбірського відділення Кредитної
спрілки «Бойківщина» Любов Кухарик також брала участь у такому навчальному
заході.
Семінар відбувся за участі начальникка управління агропромислового
розвитку Самбірської райдержадміністрації Миколи Аннича, заступника
директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації
Людмили Гончаренко, координатора проекту «Аграрні розписки в Україні» по
Львівській області Олени Топій, працівників управління економічної політики
райдержадміністрації, голів місцевих рад району, фермерів Самбірського району
та представників фінансових установ м. Самбора.
Людмила Гончаренко розповіла про фінансові можливості для суб’єктів
господарювання в галузі сільського господарства в рамках реалізації комплексної
програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської
області на 2016—2020 роки.
Про мету, умови, переваги та фінансові можливості реалізації проекту
«Аграрні розписки в Україні» доповіла регіональний координатор Олена Топій.
Представники фінансових установ ознайомили усіх присутніх із своїми умовами
кредитування.
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СЕМІНАР ДЛЯ АГРАРІЇВ САМБІРЩИНИ
Відвідуючи Львівську область
представники проекту «Аграрні
розписки в Україні» побували у м.
Самборі. 20 лютого в приміщенні
Самбірської РДА розповідали про
суть, особливості застосування і
переваги аграрних розписок в
Україні.
На семінарі також виступила
заступник директора департаменту агропромислового
розвитку Львівської ОДА Людмила Вікторівна Гончаренко, яка
ознайомила присутніх з програмами фінансової підтримки для аграріїв на 2018 рік. Відбувся жвавий
і зацікавлений діалог, адже сільгоспвиробники мали унікальну можливість
напряму поспілкуватись з обласним керівництвом та висловити свої побажання,
одержати відповіді на актуальні питання.
Про умови та переваги кредитування в ЦКС «Анісія» традиційно розповіла
Теодозія Баран. На заході були присутні представники інших фінансових установ,
які займаються агрокредитуванням, зокрема «Ощадбанк», банк «КредіАгріколь» та
КС «Вигода».
НАРАДА ЩОДО
ВКЛЮЧЕННЯ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК
ДО ПРОГРАМ
РЕГІОНАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ
За ініціативою Проекту
КЕП відбулася нарада щодо
включення кредитних
спілок-партнерів Проекту
до програм регіонального
економічного розвитку. Перспективи такого співробітництва керівники ЦКС
«Анісія» (м. Львів) та КС «Кредит-Союз» (м. Черкаси) обговорили із заступником
Голови Черкаської ОДА Ярославом Березанем. Під час заходу Володимир
Сидоровський, голова правління ЦКС «Анісія», надав детальну інформацію щодо
участі кредитних спілок у діючих програмах економічного розвитку Львівської
обласної державної адміністрації. Голова правління КС «Кредит-Союз» Володимир
Казарінов поділився досвідом та планами щодо розвитку кредитування малих та
середніх сільгоспвиробників, він також виступив з пропозицією включення КС до
регіональних програм економічного розвитку Черкаської області та активного
співробітництва. У свою чергу, заступник Голови Черкаській ОДА Ярослав
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Березань підтвердив необхідність надання підтримки малим та середнім
сільгоспвиробникам області та окреслив напрямки співпраці з КС, що дозволять
досягти найкращих результатів. Окрім представників кредитних спілок і
керівництва Проекту КЕП, у заході також взяла участь президент Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок Ольга Мороз.
ПРЕДСТАВНИКИ
ДЕРЖОРГАНІВ, ФЕРМЕРІВ,
МІЖНАРОДНІ ЕКСПЕРТИ Й
КРЕДИТНА СПІЛКА
ГОВОРИЛИ
ПРО ІНСТРУМЕНТИ
ФІНАНСУВАННЯ
АГРАСЕКТОРУ
У РДА Білозерського району 7
лютого відбулася тепла зустріч
фермерів на чолі з представниками Управління АПР, Обласною Радою жінок фермерів, ІFC,
та КС Бебко Фінанс. На зустрічі обговорили можливі інструменти для
фінансування агросектору, а також обсудили питання кредитних спілок, які
відіграють дуже важливу соціальну роль, та є для багатьох чи не єдиним джерелом
фінансування особистих господарств.
ЦКС «АНІСІЯ» БУДЕ
РЕАЛІЗОВУВАТИ ПРОГРАМУ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВЩИНИ
Голова правління Володимир Сидоровський 17 січня 2018 р. від імені ЦКС
«Анісія» підписав Генеральну угоду
про спів-робітництво кредитної спілки
з департаментом паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА щодо
реалізації Програми енерго-збереження для населення Львівщини на
2017—2020 роки.
У заході з нагоди підписання
Генеральних угод, який відбувся в
приміщенні Львівської ОДА, взяли
участь представники банків та інших
кредитних спілок, що приймають
участь в кредитуванні населення по
Програмі енерго-збереження. Слід
відмітити, що ЦКС «Анісія» є
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активним учасником даної Програми з моменту її запровадження, тобто з 2006
року. Дана Програма постійно модернізується, ідучи в ногу з впровадженням нових
технологій. Так відтепер в Програму закладено не лише відшкодування відсотків по
кредитах, отриманих на енергозберігаючі цілі, а й відшкодування частини тіла
кредиту на встановлення приватних дахових сонячних станцій.
Тож запрошуємо членів кредитної спілки скористатись можливістю здешевлення
своїх фінансових потреб при осучасненні енергоефективності свого помешкання.
МАРТА І ТАЛІНА КОСТЮК СТАЛИ ПОЧЕСНИМИ ЧЛЕНАМИ
УКРАЇНСЬКОЇ КООПЕРАТИВНОЇ СПІЛКИ В АВСТРАЛІЇ
15-річна тенісистка разом зі своєю мамою приєдналася до кредитного
кооперативу «Дністер». Про це повідомляє офіційний сайт єдиної на Зеленому
континенті української фінансової установи.
«Дністер» бул створений 1959 року та є одним з найдавніших серед
кооперативних кооперативів у Австралії. Кредитна спілка зареєстрована як
компанія з обмеженою відповідальністю, яка має ліцензію на здійснення банківскої
діяльності.

За матеріалами ресурсу btu.org.ua
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