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Споживче кредитування в Україні:
що змінилося за останній рік?
Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» нещодавно презентував дослідження того, як на практиці фінансові установи виконують Закон України «Про споживче кредитування» (набрав чинності 10 червня 2017 р.).
Метою дослідження було встановити наскільки ефективними є зміни в законодавчій та нормативній базі для покращення ставлення фінансових установ до споживачів? У матеріалах дослідження зазначено, що це запитання залишається відкритим у багатьох країнах, в тому числі в
Україні. При цьому, регуляторам, учасникам ринку та споживачам зрозуміло одне: будь-які реформи та законодавчі зміни є неефективними, якщо існує розрив між нормативними актами щодо
ринкової поведінки та обов’язками у сфері захисту прав споживачів, з одного боку, і практикою роботи фінансових установ — з іншого.
На думку Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», одним із інструментів, за
допомогою яких регулятори та зацікавлені особи ідентифікують такі прогалини та спостерігають за ними, є метод «таємного покупця». Він дає можливість дослідникам на власному досвіді
дізнатися про те, що відбувається під час продажу фінансових продуктів.
Власне, до нього й вдалися під час зазначеного дослідження.
Про Закон і Проект USAID
«Трансформація фінансового сектору»
Закон заповнює прогалини у регулюванні споживчого кредитування, що існували
раніше, і, зокрема, встановлює правила щодо таких питань:
– оманлива реклама (Закон запроваджує
заборону реклами безпроцентних кредитів
або «кредитів всім», та вимагає чіткого зазначення реальної річної процентної ставки, якщо в рекламі містяться будь-які дані,
що стосуються витрат за кредитом);
– надання кредитодавцем інформації до і
під час укладення договору (Закон запроваджує паспорт споживчого кредиту – обов’язкова письмова інформація, яка має відповідати договору);
– обов’язкова оцінка кредитоспроможності позичальника;
– незаконні умови договорів (наприклад,
Закон забороняє односторонню зміну умов
договору або вимогу укласти договір страхування із конкретною страховою компанією);
– відповідальність позичальника (обмеження по сумі пені та штрафів).
Одним із основних напрямів діяльнос-

ті Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» є впровадження кращих
світових практик споживчого кредитування
та захист прав споживачів. Прийняття Закону «Про споживче кредитування» («Закон
про споживче кредитування» або «Закон»)
(набрав чинності 10 червня 2017 року) є значною подією в законодавчому регулюванні
цієї сфери та важливим першим кроком у
вирішенні проблем у цьому сегменті кредитування.
Проект вирішив здійснювати моніторинг
впровадження Закону про споживче кредитування, починаючи із дослідження поточної практики на ринку споживчого кредитування до набрання чинності Законом. Результати першої хвилі дослідження, проведеного компанією «GfK Ukraine», було презентовано Проектом у вересні 2017 року*.
Про чергові хвилі дослідження
Другу хвилю дослідження було проведено в грудні 2017 року — лютому 2018 року.
ЇЇ метою було проаналізувати дотримання
фінансовими установами ключових норм
Закону (після того, як Закон діяв уже 6 місяців) та визначити його вплив на стан рекла-

*Див. Звіт «Споживче кредитування в Україні: правові гарантії та поточна практика», опублікований Прое-

ктом у вересні 2017 року, доступний за посиланням
https://drive.google.com/file/d/0BxncKOjammyLODhENmEzQUF5c0E/view?usp=sharing
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мування фінансових послуг та розкриття
інформації, а також на поведінку фінансових установ та споживачів.
Проект планує провести третю
(фінальну) хвилю дослідження в червні 2018
року, через 1 рік після набрання чинності
Законом про споживче кредитування. Ця
хвиля має дозволити ще точніше зрозуміти
розбіжності між Законом та практиками фінансових установ.
Отже, наскільки глибокими є розбіжності
між нормами Закону (щодо реклами, розкриття переддоговірної інформації, договорів, порядку відмови від договору, дострокового повернення) та фактичною практикою

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

фінансових установ?
Виходячи з результатів другої хвилі дослідження, за півроку після вступу Закону в
дію розбіжності залишаються глибокими та
вкоріненими в практиці роботи банків та
небанківських фінансових установ (НБФУ)
України. Так, дещо змінилося на краще. Але
залишаються серйозні розбіжності між нормативними актами, які здаються ефективними на папері, та фактичною практикою.
Зазначимо лише деякі з них:
(1) реклама безпроцентних кредитів заборонена, але й досі зустрічається;
(2) реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача не
зазначаються в документації в письмовому
вигляді та неправильно вказуються усно;
(3) поширеною залишається заборонена
практика нав’язування страхових полісів,
коли позичальники не мають можливості
вибрати страхову компанію.
Детально ознайомитися з результатами
дослідження, а також висновками Проекту
USAID «Трансформація фінансового сектору» можна тут:
https://drive.google.com/file/
d/1OL9kBUWr_jhCFWi_6jpEWsIg7vHJWhoc/
view
https://drive.google.com/file/
d/1vByTIgMJZvuopLY5bsl3av5TRDJZ_Q79/
view
Підготовлено з використанням матеріалів Проекту
USAID «Трансформація фінансового сектору»
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Ставки за позиками кредитних спілок
коливаються від 30 до 50% річних
Про це свідчать дані нового Звіту, оприлюдненого Нацкомфінпослуг. За інформацією Комісії,
станом на 31.03.2018 р. у Державному реєстрі фінансових установ налічувалось 375 кредитних
спілок та 437 відокремлені підрозділи кредитних спілок (станом на 310.032017 р. в Україні функціонувало 449 кредитних спілок).
За територіальною ознакою найбільша
кількість кредитних спілок була зареєстрована в таких регіонах:
– м. Києві та Київській області;
– 40 (10,7% від загальної кількості);
– Луганській області — 33 (8,8%);
– Донецькій області — 29 (7,7%);
– Харківській області — 23 (6,1%).
Серед регіонів України лідерами за кількістю членів кредитних спілок на звітну дату були Львівська обл. (75,9 тис. осіб), ІваноФранківська обл. (60 тис. осіб), м. Київ і Київська обл. (54,7 тис. осіб) та Закарпатська
обл. (46,1 тис. осіб). Лідерами за розмірами
активів були кредитні спілки м. Києва та
Київської обл. (405,5 млн грн), Херсонської
(256,1 млн грн), Івано-Франківської
(219,6 млн грн), Харківської (208,4 млн грн),
Львівської (202,3 млн грн) областей.
За результатами І кв. 2018 р., як і раніше,
більшість КС (150, або 54,9 %) об’єднує невелику кількість членів — до 1 тис. осіб.
Понад третина кредитних спілок (111,
або 40,7 %) об’єднує від 1 тис. до 10 тис. членів.
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Станом на 31.03.2018 р. кількість членів
кредитних спілок дорівнювала 566,2 тис.
осіб, що на 73,6 тис. осіб (11,5 %) менше, ніж
на аналогічну дату 2017 р. Також відбулися
зміни й у структурі членів кредитних спілок. Зокрема, зменшилися частки членів
кредитних спілок, які мають діючі кредитні
договори (з 147,9 тис. до 131,8 тис. осіб), та
членів кредитних спілок, які мають діючі
депозитні договори (з 23,1 тис. до 21,6 тис.
осіб). Крім того, відбулося зменшення частки інших осіб, які не користуються послугами кредитних спілок, але залишаються їхніми членами (з 468,8 тис. до 412,8 тис. осіб).
Загальний обсяг активів КС станом на
31.03.2018 р. складав 2233,2 млн грн: збільшився на 146,5 млн грн, або 7 % (станом на
відповідну дату минулого року цей показник дорівнював 2086,7 млн грн).
Загальний обсяг капіталу КС на
31.03.2018 р. становив 1079,2 млн грн, тобто
порівняно з аналогічною датою 2017 р. збільшився на 7,1 млн грн (або на 0,7 %).
Обсяг кредитного портфеля кредитних
спілок перевищував обсяг залучених депо-
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зитних внесків (вкладів) у два рази. Зокрема,
станом на 31.03.2018 р. кредити, надані членам кредитних спілок, дорівнювали 1966,4
мільйонів грн і порівняно з 31.03.2017 р. збільшилися на 7,3 % (134,4 млн грн).
Середній розмір одного кредиту на одного члена кредитної спілки, який має кредит,
становив 14,9 тис. грн (на 31.03.2017 року —
11,3 тис. грн).
У свою чергу, на депозитних рахунках
членів кредитних спілок обліковувалось
вкладів на загальну суму 984,7 млн грн,
що на 14,7 % (126,2 млн грн) перевищило
показник аналогічного періоду 2017 року.
Середня сума внесків на депозитні рахунки
становила 45,6 тис. грн (на 31.03.2017 р. —
32,1 тис. грн).
На звітну дату загальна сума заборгованості кредитних спілок складала 369,2 мільйонів гривень, що на 5,9 млн грн (1,6 %)
менше, ніж станом на 31.03.2017 р.
У структурі заборгованості з прострочених і неповернених кредитів переважали
неповернені кредити терміном понад 12 місяців, питома вага яких становила 65,4 %
(241,4 млн грн).
Показник частки простроченої заборгованості в кредитному портфелі кредитних
спілок станом на 31.03.2018 р. складав 18,8 %,
що на 1,7 % менше, ніж станом на аналогічну дату 2017 р.
Найбільшу питому вагу в кредитному
портфелі продовжували займати споживчі
кредити із часткою 54 % (1065,2 млн грн).
Друге місце посіли кредити, надані на придбання, будівництво та ремонт нерухомого
майна, — 20,2 % (398,4 млн грн). Найменшу
частку в загальному обсязі виданих кредитів (3,4 %, або 66,3 млн грн) мало кредитування ведення фермерських господарств.
Найбільш ризиковими з огляду на обсяги
прострочення платежів є комерційні креди-
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ти (станом на 31.03.2018 р. середній кредит
становив 36,9 тис. грн). Простроченість понад три місяці мали 26,5 % (41,4 млн грн).
Діапазон середньозважених відсоткових
ставок за кредитами, які надані членам кредитних спілок, досить широкий.
Третина кредитних спілок (85, або 31,2 %)
надавали кредити за середньозваженою ставкою в межах від 40 до 50 % річних. Більше
половини кредитних спілок (54,3 %) надавали своїм членам кредити за відсотковою ставкою в межах від 30 до 50 % річних.
У структурах кредитного та депозитного
портфелів кредитних спілок значні частки
припадали на кредити та депозити строком
понад 12 місяців та строком від 3 до 12 місяців.
Станом на 31.03.2018 р. у кредитному
портфелі найбільшу частку (52,9 %, або
1040,3 млн грн) становили кредити з терміном погашення понад 12 місяців. Також значну частку (45,1 %) мали кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців. Частка
кредитів з терміном погашення до 3 місяців
у загальному кредитному портфелі становила 2 %.
У структурі депозитного портфеля КС
найбільшу частку мали довгострокові внески (вклади) (понад 12 місяців) — 71,7 %
(704,2 млн грн), у тому числі внески понад
12 місяців з погашенням у поточному році
становили 327,2 млн грн (33,3 %).
Значну частку (23,7 %, або 232,9 млн грн)
також складали середньострокові внески
(вклади) на депозитні рахунки (від 3 до 12
місяців).
Внески (вклади) на депозитні рахунки на
строк до 3 місяців та внески до запитання
становили 3,2 і 1,4 % відповідно.
За матеріалами інтернет-ресурсу FinPost
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Проект Закону України
«Про кредитні спілки» № 6405 розглядали
в сесійній залі Верховної Ради
17 травня

Верховна Рада України розглядала
Проект Закону України «Про кредитні
спілки» № 6405. На його підтримку виступали:
Рибалка Сергій Вікторович, Член
Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської
діяльності,
Довбенко Михайло Володимирович,
Перший заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань фінан-

сової політики і банківської діяльності,
Лаврик Олег Васильович, Заступник
голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності
Демчак Руслан Євгенійович, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.
Стенограма виступів на підтримку
законопроекту:

Рибалка Сергій Вікторович:
«Шановні колеги! Безумовно, всі ми в цьому залі хочемо, щоб у нас була сильна,
економічно розвинута країна. Що таке сильна, економічно розвинута країна? Це нові
робочі місця, це можливість виготовляти і відкривати нові підприємства, виготовляти власну продукцію. Нам треба позбутися від країни сировинного придатку.
Однак, одна з причин слабкої економіки — це недостатній розвиток малого і середнього бізнесу. Наприклад, країни Європейського Союзу та Америки, куди ми так
прагнемо, до них попасти і вони для нас як приклад, 60 відсотків — це малий і середній бізнес, у нас, наприклад, 15. Дрібні підприємства переживали такі ж кризи, як
пережив і банківський сектор. Банкам часто не цікаво кредитувати дрібні підприємства. «У світі ефективним інститутом є кредитування через спілки. Що таке спілки? Це люди, які об'єднались і можуть давати малі кредити для того, щоб закупити чи семена, чи якісь дрібні кредити.
Тому ми пропонуємо проголосувати за цей законопроект, за важливий законопроект про кредитні спілки. В Україні вони вже працюють, але рівно рік тому на виїзному засіданні у Львові ми зустрічались з представниками кредитних спілок. Вони дуже просили, щоб ми цей законопроект обговорили і зареєстрували, а також винесли в
зал. Я дуже вас прошу підтримати малий і середній бізнес, підтримати сьогодні фермерів. До речі, ми добилися того, що фермерські господарства можуть бути засновниками цих кредитних спілок і давати ті кредити, які сьогодні не цікаво давати банкам. Національний банк, уряд, підтримують цей законопроект. Я пропоную проголосувати його в першому читанні. Після цього на базі комітету створити робочу групу для того, щоб цей законопроект зробити більш досконалим».
Довбенко Михайло Володимирович:
«Шановні колеги, я переконаний, що в цьому залі, як зараз, до обіду, ми голосували
за всі конструктивні законопроекти, так і після обіду ми будемо голосувати за всі
конструктивні законопроекти, в тому числі і той, який… бо, я є там співавтор, ми
теж будемо голосувати. А тепер, що хочу сказати, що ще один конструктивний
законопроект — це 6405, який ми зараз розглядаємо, який доповідав пан Рибалка. Хочу сказати, що впродовж останніх 2 місяців на нашу адресу профільного комітету і
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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на адресу Голови Верховної Ради надходять тисячі звернень від громадян України, кредитних спілок, громадських організацій, фермерських господарств, які просять внести на розгляд цей законопроект. Ми у нашому профільному комітеті його розглянули давно. Наш комітет його підтримує. Я радий, що тут є одностайність наших колег народних депутатів. Хочу сказати, що сьогодні складаються так обставини, що банківська криза зачепила дійсно надто серйозно всю сферу кредитування. І так получається, що в деяких районах в нас немає жодного кредиту від банківської
установи і тільки кредитні спілки виручають споживче кредитування, фермерські господарства,
релігійні громади для того, щоб ми підтримали, в тому числі дуже важливі такі сфери, які потребують сьогодні підтримки, а саме, це житлове... ремонтні роботи на житло людей. І я думаю, що
сьогоднішній законопроект дозволяє вирішити ці питання.
Хочу сказати, що ми маємо підтримку Кабінету Міністрів і Національного банку, які пропонують підтримати цей законопроект. Головне науково-експертне управління зазначає, що доцільно
доопрацювати його з урахуванням зауважень і пропозицію. Ми розуміємо, що до другого читання в
нас є всі підстави врахувати ці зауваження».
Лаврик Олег Васильович:
«В цьому залі ми справді приймали дуже багато законопроектів, які стосувалися
і відновлення кредитування, відновлення довіри до банківського сектору. І давайте
поставимо зараз собі запитання: чи відновили вони цю довіру? Та ні. А які реальні
шляхи держави для того, щоби це відновити? Ми маємо сьогодні позицію найбільшого в Україні банку — «Ощадного банку», коли він в малих селах, в сільській місцевості закриває свої відділення заради одного — заради отримання прибутку. А як повинні жити в тих селах люди, не маючи взагалі ніякого доступу до фінансової послуги? Ми в цьому залі вже кілька років приймаємо рішення щодо позиції держави по
ринку землі. А як ми можемо говорити про ринок землі, коли в нас на селі не сформований середній клас. Хто ту землю зможе викупити: знову великі олігархи, які туди
прийдуть, чи бідні селяни, які не мають за що деколи і прохарчуватися?
Відновлення кредитної кооперації, просвітництво на селі через кредитну кооперацію, через кредитні спілки — оце сьогодні є задачею держави. Ніякі закони про довіру
не приведуть до іншого, не дадуть кінцевого результату, як не самоорганізація людей. Тому закликаю сьогодні зал підтримати Закон про кредитні спілки, проголосувати, а до другого читання врегулювати всі питання, які зараз там є ще дискусійними».
Демчак Руслан Євгенійович:
«Шановні колеги, даний закон ні про Гонтареву, ні про Рожкову, ні про банки. Я
прошу підтримати малюків – кредитні спілки. Саме про це законопроект 6405. Ми
на базі нашого комітету збирали не одну робочу групу і в тому числі і круглий стіл
у Львові і вивчали практику роботи. Цей законопроект, він розроблений за підтримки USAID. А також ми використали практичний досвід Польщі у цьому питанні.
Тому цей закон, фактично він виводить діяльність кредитних спілок на нові сучасні умови і пропонує визначити організаційні, правові, економічні засади роботи
кредитних спілок. Крім того, ще вносяться зміни у ряд законодавчих актів, які зараз
стримують розвиток кредитного бізнесу на мікрорівні. Дає можливість законопроект крім фізичних осіб бути учасниками кредитних спілок фермерським господарствам, кооперативам, професійним спілкам, а також релігійним організаціям, які
знаходяться саме локально за місцем розміщення кредитної спілки. І саме головне,
увага, можливість кредитним спілкам вступити в Фонд гарантування вкладів.
Тому, враховуючи всі ці норми, ми, прийнявши цей закон, приведемо діяльність
кредитних спілок і можливість їхньої роботи до сучасних норм. Прошу підтримати
законопроект 6405».
11
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Одне з голосувань пофракційно та голосування за направлення законопроекту на доопрацювання в комітет:

Документ за основу підтримали 198 та 202 нардепи, за направлення його на доопрацювання в комітет проголосував 201. Таким чином, голосів для ухвалення законопроекту в
першому читанні не вистачило. Отже, законопроект № 6405 відхилено. Разом з тим, усі політичні партії, крім Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», та позафракційні депутати
проголосували за підтримку законопроекту.

Результати банківського дня
у Верховній Раді — Олег Лаврик
17 травня Верховна Рада розглядала блок законопроектів щодо банківської сфери. Так, в першому читанні було ухвалено законопроект №6027-д щодо відновлення кредитування та провалено документ №6405 про кредитні спілки. Фракція «Об’єднання
«Самопоміч» обидва проекти підтримувала.
Народний депутат Олег Лаврик обумовлює важливість №6027-д
так: «До сьогодні у законодавстві існують прогалини, які дозволяють ухилятися від погашення заборгованості за кредитними договорами. Одним з найпоширеніших варіантів ухилення від сплати боргу за договором, забезпеченим нерухомим майном, є зміна цього майна. Поширеним варіантом ухилення від поруки є зміна
зобов’язання і т.д. Цим законопроектом такі прогалини усуваються». Відповідно, за словами політика, документ не подобається лише тим, хто такими механізмами користується.
Вносить проект закону і позитивні зміни для добросовісних споживачів. Так, він дозволяє, зокрема, отримувати право оформлення платіжної картки на підставі довіреності, врегульовує питання використання електронного документа при розрахунково-касовому обслуговуванні. Крім того, у
документі викладено зрозуміле визначення змінюваної процентної ставки. Так, у разі застосування
змінюваної процентної ставки в договорі обов’язково повинен зазначатися максимальний розмір
такої ставки.
Водночас проект закону №6405 про кредитні спілки, провалений парламентом, є не менш актуальним. Особливо він потрібен, акцентує Олег Лаврик, жителям сільських місцевостей в період
розвитку фермерського господарства. За його словами, чинна нормативна база є застарілою, що
яскравопроявилося під час кризи 2007—2009 років. Ошукані тоді вкладники досі повертають свої
кошти в рамках кримінальних проваджень.
Олег Лаврик зазначає: «Шкода, що концепції викладення нормативного акту стали настільки
принциповими для депутатів, що призвели до провалення законопроекту».
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Але, підсумовує він, фракція «Об’єднання «Самопоміч» не впадає у відчай та планує розробити
новий законопроект, який врахує не лише успішний досвід зарубіжних країн та озвучені зауваження,
а й створить передумови для розвитку кредитної кооперації в Україні.
За матеріалами сайту Об’єднання «Самопоміч»

Верховна Рада підтримала
у першому читанні
законопроект щодо відновлення
кредитування
21 травня
Національний банк України вітає довгоочікуване рішення Верховної Ради України
(від 17.05.2018 р.) про схвалення законопроекту 6027-д «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» у першому читанні.
За це проголосували 237 українських парламентарів.
«Ми вважаємо цей законопроект запорукою
повноцінного відновлення кредитування української економіки. Проект також належить до
пріоритетів Уряду на 2018 рік, його повністю
підтримує Національний банк», — наголосив
Голова Національного банку Яків Смолій
під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні парламенту.
За його словами, повноцінне відновлення
кредитування блокується низкою прогалин
у діючому законодавстві України, які знижують ефективність діяльності банківського
сектору. Це, зокрема:
— неефективний (формальний) інститут
поруки, у тому числі існування широко застосовуваної схеми ухилення від виконання
обов’язку за договором поруки шляхом ліквідації основного боржника-юридичної особи;
— складний та ризиковий механізм визначення змінюваної процентної ставки;
— недосконалість інструментів позасудового врегулювання, що на практиці нівелює
застосування цього способу урегулювання
боргу;
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— необ’єктивне визначення вартості пред-

мету іпотеки при прийнятті на баланс кредитора цього майна в рахунок погашення
боргу у випадку оголошення торгів такими,
що не відбулися;
— наявність у законодавстві норм, які дозволяють припинити іпотеку в судовому
порядку, незважаючи на наявність непогашеної заборгованості боржника перед кредитором;
— прогалини в законодавстві, які дозволяють відчужувати майно боржників без згоди
заставодержателя;
— відсутність можливості перевірки банком у Державному реєстрі актів цивільного
стану громадян інформації, що впливає на
спроможність виконання особою власних
зобов'язань тощо.
Підтриманий у першому читанні законопроект №6027-д забезпечить вирішення
проблемних питань, які створюють системні перешкоди для відновлення кредитування національної економіки і продукують
додаткові ризики діяльності національних
та іноземних інвесторів.
Так за умов захищеності прав кредиторів
банки зможуть висувати більш лояльні вимоги до потенційних позичальників. Це
сприятиме активному застосуванню кредитування як фінансового інструменту, зниженню вартості кредитних ресурсів та, відповідно, полегшенню доступу суб’єктів господарювання та фізичних осіб до користування банківськими продуктами.
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За матеріалами сайту Національного банку України
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Експерти говорили про якісне регулювання
як запоруку прогресу нашої країни
25 травня
В Українському інституті майбутнього
(м. Київ) відбувся круглий стіл на тему
«Якісне регулювання — запорука прогресу
країни». Серед спікерпів Ксенія Ляпіна —
голова Державної регуляторної служби України, Оксана Продан і Марія Іонова —
народні депутати України, Юрій Бондарєв
— президент громадської спілки
«Національна організація роздрібної торгівлі» (НОРТ), Ігор Бураковський — голова
правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Андрій
Забловський — керівник Секретаріату Ради Підприємців при Кабінеті Міністрів України. Головними темами для обговорення
були такі:
— проблема законодавчого «спаму» та відсутність практики аналізування регуляторного впливу законодавчих ініціатив,
що пропонуються депутатами;
— приклади успішного міжнародного досвіду дерегуляції та запровадження практик кращого регулювання;
— статус плану дерегуляції в Україні, актуальні проблеми малого та середнього
бізнесу в Україні (РРО, перевірки);
— дерегуляція та жорсткі необґрунтовані
обмеження, міжнародний досвід.
На думку присутніх у залі, дискусія про
взаємозв'язок прогресу й якісного регулювання дуже цікавою — насамперед тим, що
до неї долучилися представники законодав-

чої та виконавчої гілок влади. За результатами обговорення учасники зазначили про
необхідність аналізу економічного впливу
кожного законопроекту, який подається народними депутатами, а також необхідність
проведення відстеження впливу прийнятих
законів, з метою виявлення необгрунтовних
законодавчих обтяжень для суб’єктів господарювання.
Під час робочого діалогу президента
ВАКС Ольги Мороз з народним депутатом
України п. Марією Іоновою, заступником
Голови Комітету ВР з питань європейської
інтеграції, щодо нерозповсюдження на кредитні спілки вимоги відповідної Директиви
ЄС та Регламенту щодо 5 млн євро до капіталу, п. Марія підтвердила, що імплементація Директив у сфері фінансів має відбуватися з урахуванням внутрішніх вимог України.
Додатково повідомляємо, що питання
виключення кредитних спілок України зі
сфери застосування Директиви ЄС 2013/36/
ЄС про доступ до діяльності кредитних організацій і пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ та інвестиційних
фірм та Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 575/2013 про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, включено як окрему
дію до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року
(відповідальна Нацкомфінпослуг).
Учасники круглого столу під час обговорення

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

16

ПРО ГОЛОВНЕ

Проект Закону
«Про внесення змін до деяких законів України щодо
державного регулювання ринків фінансових послуг»
зареєстрований у Верховній Раді
25 травня
У Верховній Раді України депутати зареєстрували законопроект № 8415 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
державного регулювання ринків фінансових послуг». З 29 травня цей документ передано на розгляд до Комітетів Верховної Ради. Автори: Довбенко М. В., Демчак Р. Є., Поляков М. А., Лаврик О. В., Рибалка С. В., Різаненко П. О., Жолобецький О. О., Святаш Д. В.,
Лопушанський А. Я., Мартиняк С. В.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що головною метою законопроекту є створення фінансової системи,
яка здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці
на основі розбудови повноцінного ринкового конкурентоспроможного середовища згідно зі стандартами ЄС, створення умов для
належного й ефективного функціонування
ринків небанківських фінансових послуг,
зміцнення системної стабільності на цих
ринках, забезпечення захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг. Досягнення мети законопроекту забезпечуватиметься шляхом реалізації низки взаємопо-

в’язаних заходів, спрямованих на комплексне реформування фінансового сектору.
В основу покладено такі базові принципи:
- регуляторне наближення фінансових
послуг України до правил та норм ЄС;
- лібералізація фінансових ринків та
набуття режиму внутрішнього ринку з ЄС у
сфері фінансових послуг;
- збалансованість економічних інтересів
через формування ринкового конкурентоспроможного середовища;
- незалежність та ефективність роботи
регуляторів, здійснення нагляду на основі
оцінки ризиків;
- прозорість та високі стандарти розкриття інформації учасниками фінансового
сектору та регуляторами;
- відповідальність та довіра між учасниками ринків послуг та регуляторами;
- цілісність фінансової системи, всебічний захист прав кредиторів, споживачів та
інвесторів;
- підвищення довіри споживачів до учасників фінансового сектору, захисту прав
споживачів та підвищення їх фінансової
обізнаності.
Більше інформації — тут.

Діагностика нових учасників Робочої групи КЕП
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Спеціалісти Проекту КЕП і представники профільних асоціацій під час виїзної діагностики кредитних спілок,
які є партнерами Проекту КЕП

Протягом травня спільними командами в
складі спеціалістів Проекту КЕП і представників профільних асоціацій проведена виїзна діагностика кредитних спілок, що стали
партнерами Проекту КЕП за результатами
третього етапу відбору учасників Робочої
групи. Мета діагностики включала оцінку
спроможності кожної кредитної спілки, сту-

пінь її мотивації та наявність потенціалу як
отримувача технічної допомоги в галузі розширення агрокредитування.
Найближчим часом нові партнерські кредитні спілки будуть залучені до діючої програми тренінгів для учасників Робочої групи, а також братимуть участь в комунікаційних заходах Проекту.

Відбулося чергове засідання Комітету захисту
прав споживачів фінансових послуг
Громадської ради при Нацкомфінпослуг
30 травня. Комітет захисту прав споживачів фінансових послуг Громадської ради
при Нацком-фінпослуг провів своє чергове
засідання. Серед питань, що розглядали:
1. Виконання рішень попереднього чергового засідання.
2. Виконання Плану роботи Комітету на
2018 рік у травні.
3.Організація запланованого заходу
«Участь в підготовці та проведенні Нацкомфінпослуг громадського обговорення со-

ціально важливого питання: «Реформування системи захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні».
4. Проведення експертного дослідження
законопроекту № 8055 «Про установу
фінансового омбудсмена».
5. Факти системних порушень прав споживачів на страховому ринку України.
Участь у засіданні взяв представник
ВАКС (за довіреністю) — Анна Нагребельна.

Експерт проекту КЕП провела робочу зустріч
з працівниками ВАКС
4 червня
Міра Несс (Mira Ness), президент Федеральної кредитної спілки Нью Йоркського
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

Університету (New York University Federal
Credit Union) та експерт Проекту КЕП, зустрілася з працівниками ВАКС в офісі асо18

ПРО ГОЛОВНЕ

ціації. Говорили про особливості роботи кредитних спілок з дрібними
фермерами та фермерськими господарствами, можливості розробки та
впровадження нових кредитних продуктів, викладання фінансової грамотності для жінок-фермерів.

Міра Несс (Mira Ness, посередині)
в офісі ВАКС із працівниками асоціації (м. Київ)

Експерти обговорювали результати дослідження
рівня обізнаності споживачів фінансових послуг
України про систему гарантування вкладів
7 червня
Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб спільно з Проектом USAID
«Трансформація фінансового сектору»
провели круглий стіл на тему
«Обговорення результатів опитування споживачів фінансових послуг України про
систему гарантування вкладів». На заході
презентували результати опитування користувачів фінансових послуг, проведеного на замовлення Фонду гарантування за
підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», проведеного у
грудні 2017 р.
Дослідження мало визначити рівень поінформованості споживачів фінансових послуг України про вітчизняну систему гарантування вкладів та, зокрема, дати відповіді на запитання:
– Що знають українці про діючу систему
гарантування вкладів?

19

– Чи зберігають свої кошти в банках, на
що зважають при виборі банку?
– Яку суму вважають достатньою для відшкодування вкладникам банків?
Загалом було опитано 2006 українців
віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна структурі генеральної сукупності за розміром населеного пункту та географією, розмір теоретичної похибки не
перевищує 2,2%.
Участь у заході взяли представники Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) – TBC, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Верховної Ради України,
Національного банку України, Міністерства фінансів України, Ради Незалежної асоціації банків України та інші учасники.
ВАКС представляла Ольга Мороз, президент асоціації.
З презентацією дослідження можна
ознайомитися тут.
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Президент ВАКС ознайомилася
з досвідом Бразилії у виведенні аграрних розписок
на аграрний і фінансовий ринки
6 червня
Проект IFC «Аграрні розписки в Україні» провів формум, щоб ознайомити гравців українського аграрного та фінансового
ринку з досвідом Бразилії у виведенні аграрних розписок на ринок цінних паперів.
Серед головних спікерів — Жозе Антоніо
Граньяні, старший фінансовий спеціаліст,
група Світового банку, та Джонатас Корі,
партнер-засновник інвестиційної компанії
Leaf Capital, Бразилія.
Участь у заході взяла Ольга Мороз, президент ВАКС.
На думку керівника програми IFC
«Розвиток фінансування агросектору в Європі і Центральній Азії» Лії Сороки, Україна зі списком культур під аграрні розписки в 14 позицій є глобальним інноватором
в цьому напрямку. «На цей рік були розписки
під зернові та олійні. Зараз є для малини, часнику, гречки… Вже 14 різних культур. Це глобальні інновації», — сказала експерт в коментарі агентству Інтерфакс-Україна під час

ДОВІДКА

громадського форуму «Досвід Бразилії у
використанні аграрних розписок на ринку
цінних паперів».
При цьому вона додала, що у Бразилії
під розписки підпадають чотири культури,
а на Ямайці — одну (кава). За словами Сороки, основними перешкодами для заходу
інвесторів в нашу країну є політичні ризики напередодні виборів, а також озброєний
конфлікт на Сході. У той же час вона уточнила, що Україна поліпшила свої позиції
на світовому ринку. «Інвестори відзначають,
що Україна має позитивні асоціації з аграрними розписками. Інструмент працює. З кожним
роком у нас все більше кредиторів і, я думаю,
ми будемо рости надалі», — зазначила вона.
Як відзначають в IFC, станом на 5 червня
в Україні зареєстровано 550 аграрних розписок на суму понад 130 млн доларів. Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом групи Світового банку, в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією.

Аграрна розписка — товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою у вигляді майбутнього врожаю. За аграрну розписку позичальник може розрахуватися або грошовими
коштами, або постачанням сільськогосподарської продукції

Президент ВАКС взяла участь у міжнародному
форумі, присвяченому трансформації ринку
нерухомості й іпотечного кредитування
7 червня
Президент ВАКС Ольга Мороз взяла участь у міжнародному форумі «Трансформація ринку нерухомості та іпотечного
кредитування», організованому Незалежною асоціацією банків України та Київським
національним
торговельноекономічним університетом.
—
Серед питань, що обговорювали:
—
Майбутнє ринків нерухомості та іпо«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

течного кредитування.
Інституціональні учасники ринків
нерухомості та іпотечного кредитування.
—
Ризики іпотечного кредитування та
операцій з нерухомістю.
—
Захист прав кредиторів та споживачів.
До дискусії були запрошені представники Національного банку, Нацкомфінпо—
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слуг, Державної іпотечної установи, проекту USAID «Трансформація фінансового сектора», профільних асоціацій, страхових
компаній, інвестиційних фондів, компаній з
управління активами, банків, саморегулів-

них організацій, фінансових компаній,
юридичних установ, закладів вищої освіти і
науково-дослідних установ, а також міжнародні експерти.

Представники кредитних спілок (США)
зустрілись з послом України в США
Валерієм Чалим
11 червня
Днями Посол Валерій Чалий провів зустріч з членами Національної асоціації українських кредитних спілок США.
У своєму виступі Посол поінформував
очільників українсько-американських кредитних спілок про розвиток реформ в Україні, зокрема щодо покращення ділового
клімату шляхом реалізації низки зусиль з
подолання корупції.
Валерій Чалий підкреслив, що, незважаючи на російську агресію, Україна є яскравим прикладом всеосяжної трансформації
економічного та громадського сектору. За

останні чотири роки нам вдалося досягти
більших успіхів у модернізації та реформуванні країни, ніж за останні 25 років.
Під час зустрічі Валерій Чалий підкреслив, що підтримка української діаспори
залишається важливою складовою у боротьбі України проти агресора.
Він висловив вдячність членам Національної асоціації українських кредитних спілок США за підтримку народу України та
просування українських культури та традицій у Сполучених Штатах.
За матеріалами сторінки Facebook Посольства України в США

Посол Валерій Чалий під час зустрічі з членами Національної асоціації українських кредитних спілок США
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FinclusionUA-2018: головні акценти
й тенденції на фінансовому ринку України

12 червня
Знакова подія на фінансовому ринку України — форум з фінансової інклюзії FinclusionUA-2018.
під час свого виступу Яків Смолій наголосив: «НБУ бачить своїм завданням розроблення
загальнонаціональної програми з підвищення
фінансової інклюзії, яка буде спрямована на залучення до фінансових послуг неохоплене фінансовими послугами населення, зокрема, представників мікробізнесу, жителів сільських районів, із
низьким рівнем доходів, людей із обмеженими
можливостями та похилого віку».
За його словами, центробанк має сприяти розвитку новітніх технологій, які матимуть на меті глибше проникнення фінансових послуг.

«Цей ринок уже зараз активно розвивається
лавиноподібними темпами: на зміну традиційному банкінгу приходіть фінтех, а в потилицю
фінтеху дихає бігтех (або як його ще називають текфін) — тобто великі технологічні компанії, що виходять на ринок фінансових послуг,
наприклад, Apple, Google, Amazon», — підкреслив Голова НБУ.
Голова НБУ упевнений: регулювання ринку має бути мінімально достатнім для того, щоб управляти ризиками, не сповільнюючи прогрес.
Крім того, запорукою створення регуляторного поля є тісніша глобальна координація дій рягуляторів в усіх юрисдикціях, що
матиме також позитивний ефект для нашої
економіки.

Голова Національного банку України виступає на FinclusionUA-2018

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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У першій панельній дискусії «Фінасово включена нація: точки зору держави, бізнесу та інвесторів» взяли участь директор департаменту стратегії та реформування НБУ
Михайло Відякін, генеральний директор Mastercard Віра Платонова, голова правління АТ
«Ощадбанк» Андрій Пишний, радник департаменту фінансової стабільності шведського
центробанку (Sveriges Riksbank) Габріель Сьодеберг, голова правління Приватбанку Петр
Крумханзл та заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Дмитро
Яблоновський.
Найцікваші тези дискусії:
—
Лише 7 країн у світі мають 100% фінансової інклюзії (НБУ)
—
Рівень проникнення фінпослуг і кешлес напряму залежить від тіньової економіки. Рівень кореляції – 100% (Ощадбанк).
—
Треба говорити не про те, що повинен зробити уряд, а про те, що можуть зробити муніципалітети. Фінансова інклюзія — про взаємини між людьми.
(Ощадбанк)
—
Такі рішення, як платіжні рішення в інфраструктурі міста й платіжні інновації
на зразок NFC-гаманців уже розбудовують фінансову інклюзію в країні. При
цьому, шляхи до подальшого розвитку, згідно з опитуванням бізнесового й банківського сектору, вбачають саме в інтеграції сервісів в інфраструктуру міста,
розширення мережі доступу до фінансових сервісів, а також впровадження
нових послуг і способів платежів. (Mastercard)
—
Середовище змушує людей користуватися готівкою (Приватбанк)
—
Рівень фінансової освіти серед населення дуже важливий, але головне — це
довіра до банківського сектору. Без ефективного банківського регулювання не
буде довіри до банків, і відповідно, рівень фінінклюзії не буде рости.
(Центробанк Швеції)
—
Потрібно шукати точки перетину інтересів усіх стейкхолдерів для більшої фінансової інклюзії. Людям потрібно накопичувати на пенсію, зручно та швидко
оплачувати — питання до банків та держави, як подолати геп між потребою та
рішенням оплати. (Центр економічної стратегії).

—
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Скот Бейлз, керуючий директор
Innovation Labs Asia, експерт з
питань фінансової інклюзії, у
своїй промові розглянув, як ретельний інтерес до людських потреб
у щоденному використанні грошей стає джерелом важливих змін
і формування фінансово інклюзивного суспільства.
Найяскравіші думки спікера:
—
У нас є упередження, що всі
використовують гроші так, як і ми.
Насправді це не так. Гроші — це
не володіння ними, а насамперед
свобода щоденних рішень. Ми повинні зацікавитись тим, як інші люди приймають рішення щодо грошей, щоб
створити такі сервіси, які максимально задовольнятимуть їхні конкретні потреби.
У готівки є сформована часом довіра, отримуючи готівку ми володіємо нею
миттєво. Неготівкові сервіси мають ще завоювати цю довіру. Банки мають конкурувати не між собою, а з готівкою.
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—
—
—
—

Поховання, медичні потреби і весілля — важливі життєві ситуації, універсальні
для всіх у різних куточках землі, які потребують суттєвого грошового вкладу.
Ми повинні інвестувати час, щоб зрозуміти потреби й специфіку локальної екосистеми, а не скопіювати успішну модель чи продукт.
Майбутнє — за фокусуванням на розбудові екосистеми, мікроеконічним підходом, взаємодією p2p.
Виконайте просту вправу. Усі обідають. Якщо ви зможете переконати фінансово
не включену людину розрахуватися не готівкою за обід, — це принесе зміни для
всієї системи.

Під час свого виступу радник департаменту фінансвої стабільності шведського
центробанку (Sveriges Riksbank) Габріель Сьодеберг розповів про становлення безготівкого суспільства та фінансової залученості населення у своїй країні.
Основні тези спікера:
—
Чи є готівка проблемою для фінансової іклюзії? Для більшості світу це справдливе твердження. Небхідно збільшувати долю електронних розрахунків в економіці.
—
Доступ до розрахунків може бути наданий як державою, так і приватним сектором.
—
У Швеції, маючи безготівкове суспільство, ми маємо думати про те, чи є невикористання готівки та нерозповсюдженість готівкових платежів теж формою
фінансової незалученості.
—
Використання готівки шведським суспільством почало зменшуватися ще з
1950х рр.
—
У Швеції ви часто можете побачити cash-free зони: тобто торгові точки, де не
приймають платежі готівкою.
—
Причини успішного становлення безготівкової економіки: сильна державна
влада, якій довіряє населення; наявність олігополістичного банківського сектору; діалог між державним та приватним сектором.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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—

—
—

Центробанк Швеції наразі розвиває проект діджитал-валюти — e-krona. Це —
спосіб центробанку запропонувати громадськості гроші в електронній формі,
які можна використовувати 24/7 в режимі реального часу. Проте остаточне рішення оперативної ролі центробанку в цьому процесі ще не прийняте.
Роль центробанку для діджитал-валюти може варіюватися, утім він має забезпечувати управління рахунками та переводи між ними.
Шлях Швеції до фінансової інклюзії був комбінацією ініціатив як з боку держави, так і приватного сектору.

Фират Сабіт, керівник служби консалтингу на швидкозростаючих європейських
ринків Mastercard, поділився з гостями Форуму з фінансової інклюзії FinclusionUA про
те, як безготівкову включену економіку будував Азербайджан в контексті проекту
Roadmap to Cashless Azerbaijan. (Компанія Mastercard виступала консультантом під час
реалізації цього проекту).
Основні тези виступу Фірата Сабита:
—
Фінансова виключеність і домінування готівки в економіці — ключові причини розвитку тіньової економіки.
—
Фінансова інклюзія — одне з основних мірил переходу до безготівкової економіки. Ці процеси вимагають регуляторних змін і технологічних удосконалень.
—
Старту проекту Roadmap to Cashless Azerbaijan, націленого на структурні реформи, передувала глибока аналітична робота, покликана виявити причини
існування тіньової економіки та обсяг готівки в країні. Для реалізацїі проекту
було проведено 700 опитувань споживачів і 620 — підприємців, залучено більше 25 банків, проаналізовано 90+ практик з 30+ країни.
—
Як виявилось, 27,4 % ВВП країни складала тіньова економіка, і на 72 % економіка Азербайджану виявилась готівковою.
—
Правовий і регуляторний фундамент трансформації до безготівкової економіки критично важливий.
—
Ми виявили 14 ключових причин превалювання готівки, які були пов`язані
з роботою регулятора, розвитком фінансових ринків і фінансовою інклюзією.
—
Стратегія побудови безготівкової економіки в Азербайджані базувалася на подоланні тіньової економіки і включала такі елементи як формування довіри й
прозорості, ревіталізація банківської індустрії, побудова цифрової екосистеми,
демократизація сервісів і фінансова грамотність.
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Панельна дискусія «Пропозиція та попит на фінансові послуги: як бізнес може
«увімкнути» фінансову інклюзію» об’єднала експертизу спікерів з різних позицій:
досвід роботи з малим і середнім бізнесом у Польщі, бачення регулятора, а також кейси
Укрпошти та Київського метрополітену. Ділимося ключовими тезами учасників дискусії.
Томаш Овчарек, консультант зі стратегії та ключових проектів Mastercard, Польща:
—
Фінансова інклюзія — це не лише рівний доступ до сервісів. Люди мають ними
користуватись.
—
За 10 років безконтактні розрахунки в Польщі стали домінуючим способом
оплат. Безконтактний ландшафт Польщі — це 95 % безконтактних терміналів і
80 % безконтактних карток.
—
90 % acceptance gap був зосереджений у секторі МСБ через високу вартість транзакцій. Перетворення смартфонів на мобільні POS-термінали змогло змінити
цю ситуацію.
—
Фінансова інклюзія в Польщі зростає значно швидше ніж раніше, насамперед
завдяки фінтеку й цифровим рішенням.
Олександр Яблунівський, директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ:
—
Досвід і цілі різних стратегій фінансової інклюзії, попри однакове визначення,
залежно від країни дуже різняться.
—
Важливим для фінансової інклюзії є сегмент клієнтів, які вже включені, але користуються сервісами й продуктами дуже обмежено.
—
Регулятор на прикладі багатьох країн демонструє перехід з реактивної позиції
до проактивної. Законодавство повинне випереджати існуючу ситуацію на ринку.
—
В Україні існує понад 60 млн рахунків фізичних осіб, 25 % з них використовують канали дистанційного обслуговування.
—
Для НБУ фінансова інклюзія є стратегічно важливим напрямком, при цьому
ми теж вчимося разом із ринком, вивчаємо ніші, найбільш перспективні й відкриті.
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Ігор Смілянський, в. о. генерального директора ПАТ «Укрпошта»:
—
Вся банківська система України менша ніж Укрпошта з її 11,5 тисяч відділень.
Банківська мережа скорочується, в Україні й у світі. Чому фінансова інклюзія у
багатьох країнах реалізується через пошту? Тому що це — останні, хто залишається.
—
Ми закупили 5 тис. платіжних терміналів, і з 1 липня українці можуть користуватися безготівковими оплатами у відділеннях. Сьогодні ми запустили пілотний
проект з пересувним поштовим відділенням — до кінця літа 130 обладнаних автівок покриють всю Чернігівську область.
—
Поштові рахунки — світова практика: у світі відкрито майже 2 млрд поточних та
депозитних поштових рахунків.
Дмитро Пеклун, заступник начальника КП «Київський метрополітен»:
—
Впроваджуючи безконтактну оплату в метро, ми очікували на сотні, а отримали
тисячі транзакцій на день. Пасажири почали довіряти, а метрополітен виявився
драйвером безготівкової оплати.
—
Усі зацікавлені сторони — банки, перевізники, держава — мають об’єднати зусилля для донесення технології до споживачів.
—
Якщо людина звикла платити жетоном, то її важко перевчити. Лише встановленням обладнання звичку змінити не можна.

У дискусійній панелі Finclusion UA Forum: Форум з фінансової обізнаності
«Діджитал-інклюзія: досвід та інсайти ключових гравців ринку» учасники обговорювали роль інновацій у процесі побудови фінансово залученого суспільства та нові сервіси,
що змінюють поведінку споживачів.
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У дискусії взяли участь: віце-президент з розвитку бізнесу Mastercard Europe Андрій
Клесов, директор зі стратегичного розвитку і інвестицій ПАТ «Укразалізниця» Антон Соболевській, керівник напрямку фінансових послуг Vodafone Україна Дмитро Коваль, маркетинг-директор WOG Ольга Капустіна, Директор департаменту IT «АХА Страхування»
Михайло Квіткін.
Основні тези панельної дискусії:
—
Digital inclusion для платежів базується на відкритих екосистемах, звичних інтерфейсах, легкому вході для всіх учасників, а також простому масштабуванні рішень. (Mastercard)
—
Переваги платежів за допомогою QR-кодів: відкрита екосистема платежів, дешевше для всіх учасників екосистеми, звичні інтерфейси (включачи месенджери),
немає обмежень на платіжні засоби. Їх основне застосування — малий та середній бізнес, платіжні термінали, доставка будь-яких товарів чи послуг, електронна комерція. (Mastercard)
—
За рахунок чого Китай став лідером digital inclusion у світі: нульові додаткові затрати на інфраструктуру, знайомі користувачам інтерфейсів (WeChat), незадоволені апетити ринку (існуюча нагальна потреба), а також наявність великої долі населення, що не є фінансово включеною в суспільстві. Digital inclusion дала
Китаю 5,5 трлн дол саме за рахунок мобільних платежів. (Mastercard)
—
Перехід у digіtal зручний не тільки пасажирам, але і Укрзалізниці. Компаніяперевізник планує запровадити валідатори check in/out, валідатори з друком
квитків та мобільні термінали для кондукторів. Укрзалізниця також працює над
переходом на безконтактні платежі для міжгородніх сполучень, впровадженням
чат-боту для продажу товарів та послуг, реалізацією функції управління віртуальним списком очікування для пасажирів (waiting list), а також створенням зон
самообслуговування на вокзалах з режимом роботи 24/7. (Укрзалізниця)
—
У 2017 р. Укрзалізниця продала 49 % усіх квитків в режимі онлайн (для порівняння, у 2012 р. цей показник складав 1%, у 2014 р. — 30 %). (Укрзалізниця)
—
Фінансова інклюзія — спосіб вирішення проблем клієнта, що у кінцевому рахунку призводить до зміни патерну його фінансової поведінки. (Vodafone)
—
Згідно з опитуванням Vodafone, користувачі функціоналу універсального мобільного гаманця компанії Vodafone Pay бачать потребу у розширенні функціоналу в бік зберігання дисконтних карток, онлайн-кредитування, здійснення міжнародних переказів, надання послуг відшкодування ПВД, а також послуг страхування. (Vodafone)
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Під час dream session «Фінансова інклюзія завтра», яка завершувала сьогоднішній форум Finclusion UA, експерти поділились своїм баченням того, які технології задаватимуть
ритм розвитку фінансових сервісів й фінансової інклюзії вже в найближчому майбутньому.
Кілька ключових висновків від учасників обговорення.
Cергій Францішко, директор з розвитку бізнесу Mastercard в Україні:
—
Зручність, простота, мінімум дій і універсальність — головні принципи, які керуватимуть розвитком і впровадженням конкретних технологій. Це те, чого вимагає споживач — у світі й в Україні.
—
Зростання рівня проникнення цифрових технологій стане основою для розвитку таких трендів, як біометрична ідентифікація, інтероперабельність, інтернет
речей і розмовна комерція.
—
У сучасному світі фінансова включеність невідривно пов'язана з діджитальною.
Цей зв'язок буде тільки зміцнюватися.
Андрій Длігач, співзасновник платформи «Новая країна», СЕО Adventer Group, футуролог:
—
Більшість трендів, про які говорять, це продовження сьогоднішнього дня. Що
таке майбутнє фінансових сервісів? Це абсолютно інші технології й підходи.
—
Інклюзивність перестає бути проблемою: на кінець 2020 року до 80 % українців
будуть фінансово включеними.
—
У новому світі ми матимемо персоніфіковані фінансові продукти. Через це має
змінитись і сам фінансовий ландшафт. Гроші втратять свою функцію як еквівалент обміну. Банки з центрів безпеки стануть центрами довіри.

Ростислав Дюк, голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній:
—
У майбутньому ми матимемо тотальну інклюзію й «економіку щастя». Хто є
стейкхоледарами в цьому процесі й що їм потрібно? У державній владі необхідно долати корупцію, користувачі потребують простих і зручних сервісів,
бізнес хоче більше заробляти. Фінтех будує мости між ними трьома.
—
Держава має дати можливість підключатись новим гравцям і думати, як знизити
вартість перебування для них у діджиталі.
—
Зростатиме важливість віддаленої ідентифікації, зокрема у віддалених населених пунктах.
За матеріалами сторінки Facebook Національного банку України
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Близько 40 % людей у всьому світі все ще не використовують базові фінансові сервіси. Це — мільярди втрачених можливостей для бізнесу й економіки держав. Фінансова інклюзія — один із ключових драйверів зростання економіки держави та стратегічних векторів діяльності Mastercard у всьому світі. Національний
банк України визначає фінансову інклюзію одним із пріоритетів своєї Стратегії.
Організатори FinclusionUA впевнені, що доступність фінансових послуг і фінансові інновації формують потребу в знаннях, уміннях та навичках, щоб використовувати їх на практиці. У результаті, це впливає на прийняття виважених
фінансових рішень і створює відповідальну фінансову поведінку, що зрештою призводить до зростання фінансового благополуччя кожного та країни в цілому.
Finclusion UA — Форум з фінансової інклюзії про те:
—
що таке фінансова включеність;
—
якою має бути відповідальність, роль та кооперація держави та бізнесу в цьому напрямі;
—
які світові практики в побудові фінансово включеного суспільства
виправдали себе та які з них можуть бути актуальними для України;
—
що стимулюватиме фінансову інклюзію, у тому числі, безготівкові
розрахунки, і як фінансова інклюзія вплине на економіку завтрашнього
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Нацкомфінпослуг оприлюднила основні показники
діяльності небанківських фінансових установ
за 2017 рік
14 травня
Нацкомфінпослуг на своєму сайті оприлюднила Основні показники діяльності
небанківських фінансових установ за 2017 рік, на основі поданої ними звітності.
Ознайомитися з повним текстом повідомлення можна в розділі «Публічна
інформація/Реєстр (перелік) наборів відкритих даних/Основні показники діяльності
небанківських фінансових установ на основі поданої ними звітності» ›››

Нацкомфінпослуг має зауваження до проекту постанови КМУ
«Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності»
15 травня
На своєму засіданні Нацкомфінпослуг погодила із зауваженнями проект поставнови
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності».
Зауваження стосувалися того, що, на думку Нацкомфінпослуг, на сьогодні положення
щодо складу проміжної та річної фінансової звітності є неврегульованим.
«Оскільки проект постанови не містить положень щодо складу проміжної та річної фінансової
звітності, а також зважаючи на той факт, що наступною звітною датою подання фінансової
звітності є 30.06.2018, існує нагальна потреба врегулювання зазначеного питання у проекту
постанови з метою приведення підзаконних нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг у
відповідність із Законом.
Пропонуємо передбачити у проекті постанови положення, що проміжна звітність складається
щоквартально наростоючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про
фінансові результати, а річна фінансова звітність — у складі балансу, звіту про фінансові
результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та примітки до звітів»,
— зазначано в зауваженнях до постанови.
Крім того, Нацкомфінпослуг звертає увагу, що постановою не врегульовано строки
подання консолідованої фінансової звітності до Нацкомфінпослуг і пропонує доповнити
документ відповідним пунктом, який буде встановлювати терміни подання такої звітності
регулятору.
Повний текст розпорядження Нацкомфінпослуг ›››
Нагадаємо, 14 травня в «Оперативних новинах ВАКС і ПЗВ» ми інформували про те, що
Міністерство фінансів оприлюднило проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку
подання фінансової звітності» (завантажити).

Про внесення зміни
до Положення про Державний реєстр фінансових установ
До уваги учасників ринків фінансових послуг.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, повідомляє, що розпорядження Нацкомфінпослуг від 15 березня 2018 року № 350
«Про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ» зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2018 року за № 440/31892.
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Зазначені зміни внесені відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпункту 7 пункту 3 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року № 1070 з метою приведення у відповідність технічних та програмних засобів ведення Державного реєстру фінансових установ.

Нацкомфінпослуг ухвалила низку документів,
важливих для фінансового сектору України
24 травня
На своєму засіданні Нацкомфінпослуг:
—
ухвалила Розпорядження «Про затвердження уніфікованої форми Акта,
складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контрполю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності
із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію ›››
—
ухвалила Розпорядження «Про внесення змін до Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року» ›››
—
погодила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектору в Україні» (реєстраційний номер 8331 від 27.04.2018 р.) ›››

Нацкомфінпослуг оприлюднила проект свого розпорядження
«Про внесення змін до Положення про Державний реєстр
фінансових установ»
5 червня
Проект розпорядження розроблено з метою приведення положень розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження
Положення про Державний реєстр фінансових установ» від 28 серпня 2003 року № 41,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118 у відповідність до вимог законодавства України та удосконалення державного регулювання
ринків небанківських фінансових послуг, зокрема щодо порядку включення до Державного реєстру фінансових установ, виключення та ведення Державного реєстру фінансових установ.
Проект розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін до Положення
про Державний реєстр фінансових установ»
Проект Положення про Державний реєстр фінансових установ

Нацкомфінпослуг схвалила висновок до
проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України
щодо державного регулювання ринків
фінансолвих послуг»
31

12 червня
Під час свого чергового засідання Нацкомфінпослуг ухвалила висновок до
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання ринків фі-
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нансолвих послуг» (реєстраційний номер 8415 від 25.05.2018 р.). Далі регулятор передасть
його до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності та Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Метою зазначегого законопроекту, відповідно до пояснювальної записки до нього, є
створення фінансової системи, що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток за
рахунок ефективного перерозподілу фінансових ресурсів в економіці, та розбудови повноцінного ринкового конкурентоспоспроможного середовища згідно зі стандартами Європейського Союзу, створення умов для стабільного й ефективного функціонування ринків
небанківських фінансових послуг і забезпечення захисту прав споживачів небанківських
фінансових послуг.
Законопроект передбачає внесення змін у низку законів, що регламентують роботу небанківських фінансових установ.
«Актуальним питанням для ринків небанківських фінансових послуг є питання відкритості
цих ринків для споживачів, що потребує запровадження високих стандартів розкриття інформації
учасниками фінансового сектору та регуляторами, посилення системи захисту прав та інтересів
споживачів небанківських фінансових послуг, максимального використання можливостей пруденційного нагляду.
Підтримуючи загальне спрямування законопроекту, вважаємо, що запропонований спосіб врегулювання проблемних питань функціонування ринків небанківських фінансових послуг є ефективним ‹…› і забезпечує вирішення таких питань:
Щодо механізму захисту споживачів фінансових послуг.
‹…›
Щодо реорганізації та припинення небанківських фінансових установ.
‹…›
Щодо ліцензування діяльності небанківських фінансових установ та здійснення заходів державного нагляду (контролю).
‹…›
Щодо заходів впливу, які може застосовувати Нацкомфінпослуг.
‹…›
Щодо відновлення платоспроможності небанківських фінансових установ виведення з ринку неплатоспроможних фінансових установ», — ідеться у висновку Нацкомфінпослуг.

Держфінмоніторинг за підтримки
Антикорупційної Ініціативи Європейського Союзу
(EUACI) видав Збірку типологічних досліджень,
проведених у 2017 році
10 травня
Дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу
фінансової розвідки України та інших учасників
національної системи фінансового моніторингу з викриття
сучасних схем і методів, що використовують злочинці для
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, та фінансування тероризму.
У виданні розглянуто найбільш поширені в 2017 році
тенденції та схеми відмивання коштів і фінансування
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тероризму. Зокрема, наведено приклади реальних справ, пов’язаних з відмиванням коштів
і фінансуванням тероризму, що стосувались ризиків використання готівки та ризиків
тероризму й сепаратизму. Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський, коментуючи
оприлюднення типологічних досліджень, звернув увагу на те, що минулий рік
ознаменувався проведенням оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з питань
оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) в
рамках 5-го раунду та затвердженням Звіту за результатами такої оцінки.
Під час проведення оцінки національної системи фінансового моніторингу Експертами
MONEYVAL було акцентовано увагу на ризики широкого використання готівки та
фінансування тероризму, тому Держфінмоніторинг, замість одного річного типологічного
дослідження, забезпечив проведення двох, де наведено основні методи та схеми, за
допомогою яких злочинці та злочинні угрупування переводять безготівкові кошти у
готівку та здійснюють фінансування тероризму (сепаратизму).
Голова Держфінмоніторингу Черкаський Ігор Борисович також подякував
Антикорупційній Ініціативі Європейського Союзу (EUACI) за сприяння в публікації та
перекладі цих типологій англійською.
Підготовлені Держфінмоніторингом, за участі інших державних органів і приватного
сектору, типологічні дослідження стануть у нагоді працівникам суб’єктів первинного та
державного фінансового моніторингу, правоохоронних, розвідувальних і судових органів,
а також науковим працівникам і практикуючим фахівцям у сфері фінансового
моніторингу.
Типологічні дослідження розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу, в
розділі «Типології/Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів».

Фінмоніторинг переклав Керівництво FATF стосовно протидії
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
15 травня

Державна служба фінансового моніторингу України переклала та розмістила на офіційному веб-сайті Керівництво
FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення, яке розроблено Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
У цьому Керівництві FATF викладені рекомендації стосовно імплементації фінансових положень Резолюцій Ради
Безпеки ООН з протидії розповсюдженню зброї масового
знищення.
За результатами п’ятого раунду взаємної оцінки України у
сфері протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
(MONEYVAL) зазначив, зокрема, про необхідність удосконалення міжвідомчого співробітництва щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
У зв’язку з цим, Держфінмоніторинг продовжує вживати
дієві заходи в контексті виконання міжнародних стандартів
у сфері запобігання та протидії загрозам відмивання коштів, фінансування тероризму та
фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
З Керівництвом FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі
«Організація фінансового моніторингу»/«Рекомендації міжнародних організацій».
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До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
17 травня
У бюлетені «Офіційний вісник України» № 30 17 травня опубліковано наказ Міністерства фінансів України від 05.03.2018 № 344 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.2018 за № 365/31817 (далі — Наказ).
Метою наказу є вдосконалення державного регулювання використання печаток суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Наказом передбачено виключення необхідності використання печаток (незалежно від
їх наявності у суб’єктів первинного фінансового моніторингу (далі — СПФМ), при заповненні СПФМ форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового
моніторингу.
Повідомляємо, що Наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

Як застосовує рекомендації FATF
приватний сектор в Україні?
23 травня
Співробітники ВАКС взяли участь у міжнародному найково-практичному семінарі «Практика
застосування Рекомендацій FATF державним та
приватним секторами: реалізація результатів
Національної оцінки ризиків».
Цей захід був проведений у межах щорічних
заходів щодо обміну досвідом між підрозділами
фінансової розвідки України та Польщі.
Організатор семінару — Державна служба фінансового моніторингу України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та за участі представників Міністерства
фінансів Польщі.
Участь у навчальному заході взяли представники українських державних і громадських
структур, правоохоронних і судових органів України, професійних організацій суб’єктів
первинного фінансового моніторингу, навчальних закладів, наукових установ, міжнародні експерти. Зоврема, ВАКС представляли Ольга Мороз і Анна Нагребельна.
Під час семінару обговорювали принципи роботи експертних місій Комітету Ради Європи MONEYVAL, нову концепцію методології Національної оцінки ризиків, а також
практики застосування рекомендацій FATF.
Крім того, польські колеги поділилися досвідом запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Нагадаємо, MONEYVAL у своєму звіті 30 січня 2018 року підтвердив, що Україна є надійною юрисдикцією в питаннях боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Українською звіт MONEYVAL — тут.

Громадська рада при Держфінмоніторингу провела своє чергове засідання
31 травня. Відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу, під час
якого говорили про нормативно-правові акти (розроблені Держфінмоніторингом цього
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року) й актуальні питання, що виникають у суб’єктів первинного фінансового моніторингу під час їх діяльності. Крім того, учасники засідання поцікавилися долею проекту Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За словами представників Держфінмоніторингу, наразі доопрацьований Міністерством фінансів України
проект закону направлений до міжнародного експерта MONEYVAL, який має підтвердити
відповідність цього законопроекту міжнародним нормам і директивам.
Участь у п’ятому засіданні Громадської ради при Держфінмоніторингу взяв представник
ВАКС (за довіреністю) — Анна Нагребельна. Протокол засідання № 5 ›››

За дорученням Уряду розпочато реалізацію національного
Плану дій за результатами 5-го раунду оцінки України
Комітетом Ради Європи MONEYVAL
6 червня
Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що продовжує здійснювати координаційні заходи з удосконалення та підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
За підсумками ретельно проведеного аналізу Звіту Комітету MONEYVAL по Україні,
де визначено ряд аспектів роботи національної системи фінансового моніторингу, які
потребують удосконалення, Держфінмоніторингом спільно з усіма зацікавленими державними органами підготував План дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL.
Цей документ схвалено 12 квітня 2018 р. на п’ятому засіданні Ради з питань запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та направлено Держфінмоніторингом на розгляд Уряду.
Кабінет Міністрів України 29 травня підтримав пропозицію ухвалити узгоджений
План дій та надав відповідні доручення щодо його подальшої реалізації.
У зв’язку з цим Голова Держфінмоніторингу Черкаський Ігор Борисович відзначив, що
успішна реалізація запропонованого Плану дій є надзвичайно важливим елементом розвитку національної системи фінансового моніторингу та показником зростання її ефективності.
Вищевказаний документ містить 61 пункт законодавчого, методичного та практичного
спрямування, а також комплекс заходів, пов’язаних із необхідністю удосконалити роботу:
- з розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму;
- міжнародного співробітництва;
- забезпечення прозорості бенефіціарної власності юридичних осіб;
—
регулювання і нагляду та методично-роз’яснювальної роботи суб’єктів державного фінансового моніторингу;
- протидії фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення,
а також цільових фінансових санкцій;
- іншими завданнями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Слід зазначити, що перший звіт про хід виконання Плану дій Україна буде представляти Комітету Ради Європи MONEYVAL вже на першому Пленарному засіданні 2019 р.
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Кабмін у рамках «дерегуляційного дня» схвалив важливі рішення для
спрощення умов ведення бізнесу
10 травня
Кабінет Міністрів України в рамках «дерегуляційного дня» схвалив важливі рішення для
спрощення умов ведення бізнесу. Одне з них — рішення спрямоване на впровадження ризик-орієнтованого підходу у діяльності контролюючих органів.
Затвердження методик розробки критеріїв оцінки ризику та уніфікованих форм актів
перевірки підприємств дозволить реально оцінити ступінь ризику суб’єктів господарювання та запровадити прозорі правила контролю бізнесу. Новий підхід до діяльності інспекційних органів, який базується на сучасній прийнятій в Європі моделі управління ризиками, а не каральній радянській – це важливий практичний крок у реформуванні системи
нагляду і контролю.
Ризик-орієнтований підхід в діяльності інспекційних органів дозволяє зосередитися на
попередженні порушень, а не на покаранні. Так робить весь цивілізований світ. Впровадження ризик-орієнтованого підходу у діяльності контролюючих органів дасть змогу:
—
створити потужну аналітичну систему на базі повноцінної статистики;
—
точно оцінити ступінь ризику діяльності суб’єктів господарювання та сконцентруватися на перевірках найбільш ризикових;
—
створити можливість для бізнесу оцінювати якість роботи інспектора та навантаження від регулювання;
—
забезпечити споживачів інформацією про ступінь ризику конкретного суб’єкта.
Поряд з іншим, Уряд скасував обов’язкове застосування печаток у сфері торгівлі, що досі
залишалось чинним через невідповідність окремих постанов. Це зменшує регуляторне навантаження на підприємства роздрібної торгівлі алкогольними напоями, торгівлі нафтопродуктами та ремонту побутової техніки. Також відмінено перелік видів проектних та будівель-монтажних робіт, які потребують атестації виконавця.
Крім того, урядовці схвалили концепцію реформування інституту саморегулювання.
Українське законодавство дозволяє створювати саморегулівні організації (СРО) у 15 видах
діяльності. По факту, утворено лише 24 СРО у 5 із 15 видів.
Члени Уряду також підтримали План імплементації Стратегії розвитку малого й середнього бізнесу до 2020 року.
Нагадаємо, за 5 «дерегуляційних» Кабмінів вдалося схвалити десятки важливих для бізнесу рішень та скасувати сотні непотрібних надлишкових регуляцій.
За матеріалами Державної регуляторної служби України

Уряд схвалив новий бренд «Україна Зараз», що забезпечить єдиний стиль
презентації держави в світі
11 травня
Кабінет Міністрів України схвалив розроблений спільно з експертним середовищем
бренд «Ukraine NOW UA» («Україна ЗАРАЗ»), який стане основою презентації України в
світі. Відповідне рішення представив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Команда Уряду, Мінінформполітики, експерти працювали над створенням бренду «Україна
Зараз». Робота завершена. Це буде бренд України у світі», — сказав Прем’єр-міністр.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Передбачається, що на основі бренду буде розроблений модульний бренд-бук, який стане свого роду єдиним голосом України по всьому світу.
Логотип бренду розроблено таким чином, аби його було легко використовувати не тільки для презентацій та інформаційних продуктів, а й навіть як наліпки на будь-які речі – від
туристичних сумок до автобусів та літаків.
«Ми зробили добрий крок, аби почати брендувати нашу країну, — зазначив Глава Уряду. —
Хочу подякувати всім за роботу. Відсьогодні в Україні з’явився свій бренд».

Кабмін затвердив нові методики розроблення критеріїв оцінки ризиків
15 травня
Уряд затвердив нові методики розроблення критеріїв, за якими оцінює ступінь ризику
від провадження господарської діяльності та визначає періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за
результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю). Про це на своєму сайті повідомив Кабінет Міністрів України.
Зокрема, запроваджено більш чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від
провадження такої діяльності, що забезпечить оптимальний перерозподіл уваги органів
державного нагляду (контролю) з менш ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові.
«Забезпечення єдиного та системного підходу до розроблення критеріїв сприятиме підвищенню
об’єктивності, прозорості та неупередженості здійснення заходів державного нагляду (контролю)», — зазначено на сайті.
З текстом Постанови Кабінету Міністрів від 10 травня 2018 р. № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, Нацкомфінпослуг на своєму засіданні 26 квітня погодила розпорядження
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» та направила його на погодження до Кабінету Міністрів. Однак, після затвердження постанови Кабінету Міністрів,
документ, розроблений Нацкомфінпослуг, буде повернутий в Комісію на доопрацювання.
За матеріалами Асоціації «Об’єднання фінансових установ»
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Кабмін спрощує ведення господарської діяльності: скасовує дублювання
документів та проставлення печатки
15 травня
Кабмін на своєму сайті повідомив, що 10 травня 2018 року ухвалив розроблену Мінфіном постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка
скасовує необхідність проставлення відбитку печатки на документах під час подачі до органів державної влади, а також скасовує обов’язок дублювання електронних документів на
папері.
У чому суть?
Законом України від 23 березня 2017 р. № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» скасовано обов’язок використання печаток на документах
суб’єктів господарювання та передбачено адміністративну відповідальність посадових осіб
державних органів за вимогу у суб’єктів господарювання наявності відбитку печатки на
офіційному документі.
Крім того, чинне законодавство містить норми, які не відповідають сучасним пріоритетам щодо розвитку електронних комунікацій та є невиправдано обтяжливими для бізнесу. Як наслідок, виникла необхідність аналізу та перегляду законодавства. Тому Мінфін розробив постанову, яка скасовує вимоги використання печаток суб’єктами господарювання
(незалежно від їх наявності) під час надання інформації на запит Держфінмоніторингу;
надсилання запитів суб’єктами первинного фінансового моніторингу до державних органів, державних реєстраторів; ведення реєстру фінансових операцій. Цією ж постановою
скасовується необхідність дублювати на паперовому носії документів, складених в електронній формі.
Що це дає?
Постанова направлена на реалізацію політики дерегуляції щодо спрощення ведення
господарської діяльності, зокрема шляхом скасування вимог використання печаток суб’єктів господарювання та необхідності дублювання на паперовому носії документів, складених в електронній формі. Зазначене приведе до зменшення затрат часу та коштів суб’єктів
господарювання та забезпечить розвиток інформаційних ресурсів.

Уряд ухвалив рішення, які дають старт інноваційним підходам у сфері РРО
13 червня
Уряд прийняв два проекти Постанов, які дозволять запровадити інноваційні підходи у
сфері РРО. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
У чому суть?
Використання касових апаратів (РРО) є важливою умовою для детінізації економіки,
легалізації фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету, збільшення податкових надходжень. Наразі процес реєстрації РРО займає час та коштує гроші для підприємців. Мінфін напрацював рішення, які спрощують використання касових апаратів (РРО)
та ініціює пілотний проект реєстрації та експлуатації новітніх моделей.
Зокрема, проект Постанови «Про проведення пілотного проекту щодо реєстрації та
експлуатації новітніх моделей, призначених для реєстрації розрахункових операцій» передбачає вивчення та дослідження новітніх моделей програмно-технічних засобів для
здійснення розрахункових операцій.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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По завершенню пілотного Проекту буде прийнято рішення щодо доцільності їх впровадження у промислову експлуатацію та подальше застосування підприємцями поруч з
традиційними моделями РРО. Тому для реєстрації розрахунків можна буде використовувати мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації замість традиційних касових апаратів.
Окрім того, проект Постанови «Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій» (зміни до постанови 601) передбачає:
запровадження механізму обміну інформацією в електронному вигляді при введенні в
експлуатацію, технічному обслуговуванні та ремонті РРО через центри сервісного обслуговування;
удосконалення порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, що створить передумови для врегулювання взаємовідносин між суб'єктами господарювання і центрами сервісного обслуговування в частині періодичності та
умов виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту РРО;
удосконалення процесу обміну інформацією між територіальними органами ДФС і
центрами сервісного обслуговування при введенні РРО в експлуатацію та подальшому їх
обслуговуванні.
Що це дає?
—
скорочення обсягу тіньового обігу товарів;
—
спрощення використання касових апаратів (РРО) ;
—
заощадження часу та коштів для підприємців на використання РРО;
—
демонополізація ринку РРО.
«Два акти щодо спрощення ведення касових апаратів, які ми сьогодні розглянули, в першу чергу зацікавлять тих, хто займається бізнесом, і своєю діяльністю наповнюють державну скарбничку України, а також вносять важливий внесок в розвиток нашого ВВП. Ми пропонуємо суттєво
спростити систему реєстрації. Також ми хочемо залучити інновації, які є ключовими пріоритетом нашого Уряду», — зазначила в.о. Міністра фінансів О. Маркарова.
Такі ініціативи є частиною проекту Мінфіну «Податки Просто». Мета — консолідувати
сили у пошуку рішень, спрямованих на поліпшення процедур адміністрування податків.
Завантажити презентацію

Порядок подання фінзвітності змінять. Мінфін оприлюднив проект
постанови Кабінету Міністрів України
11 травня
Міністерство фінансів оприлюднило проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» (завантажити).
У такий спосіб Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ
від 28.02.2000 р. №419, приводять у відповідність до чинного законодавства (у зв'язку зі змінами, внесеними Законом №2164-VIII до Закону про бухоблік. Більше про це — тут).
Зокрема, проектом постанови пропонується внести зміни щодо:
1) доповнення переліку підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ;
2) подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ, на основі таксономії в єдиному еле39
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ктронному форматі;
3) подання окремими категоріями підприємств разом з фінансовою звітністю звіту про
управління та звіту про платежі на користь державі;
4) оприлюднення фінансової звітності згідно з вимогами, встановленими Законом;
5) подання консолідованої фінансової звітності.
Весь перелік змін можна переглянути тут >>>
Планується, що ця постанова набере чинності з дня її опублікування (крім абзацу восьмого пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2019 року).

Міністерство фінансів України: ВАЖЛИВО!
Повідомлення про спробу шахрайства!
18 травня
Відповідно до Закону України «Про рекламу» (далі – Закон) основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають
споживачеві реклами шкоди.
Під законністю слід розуміти, з одного боку, вимогу законодавчого закріплення компетенції владних структур, ухвалення рішень у межах компетенції та на підставі закону, а з іншого – принцип поведінки осіб, тобто реальна можливість здійснення суб’єктом права наданих йому прав за умови неухильного виконання покладених на нього обов’язків, і разом
з тим можливість оскарження порушених прав та ефективної відповідальності за порушення прав інших або невиконання обов’язків.
Змістом законності є верховенство закону, нормативне обґрунтування правових рішень,
єдність розуміння і застосування права. В зазначеній рекламі використовується офіційне
скорочення центрального органу виконавчої влади – Міністерства фінансів України —
«Мінфін» (Положення про Міністерство фінансів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 375) та посилання на офіційний web — сайт Міністерства, що суперечить вимогам Закону.
Відповідно до статті 8 Закону у рекламі забороняється використовувати або імітувати
зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім
випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності.
Крім того, дана інформативна реклама, направлена на
рекламу послуг, пов'язаних із
залученням коштів населення. Така реклама послуг
(банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних
із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають,
дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право
на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який ви«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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дав цей дозвіл, ліцензію. Порушення законодавства про
рекламу послуг, пов'язаних із
залученням коштів населення,
рекламодавцями, зокрема недотримання встановлених вимог до змісту реклами, а саме:
у рекламі послуг або осіб, які
їх надають, повідомляються
розміри очікуваних дивідендів, а також наводиться інформація про майбутні прибутки, крім фактично виплачених за підсумками не менш як
одного року; у рекламі послуг
відсутня інформація про номер дозволу, ліцензії, дату видачі та найменування органу,
який їх видав тягне за собою
накладання штрафу у розмірі п'ятикратної вартості розповсюдження реклами. Повторне
вчинення порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу у подвійному від
передбаченого за ці порушення розмірі.
Обидві складові реклами, порушують розуміння суті законодавчо встановленої заборони
поширення інформації, що вводить в оману споживачів та дискредитують Міністерство
фінансів.

Мінфін запрошує до публічного обговорення Плану дій з реформування ДФС
у податковому напрямку
8 червня
Міністерство фінансів публікує напрацьований проект Плану дій з реформування
ДФС у податковому напрямку. План дій складений на основі рекомендацій міжнародних
партнерів, результатів діагностики міжнародної консалтингової компанії та незалежної
оцінки процесу адміністрування податків TADAT (the Tax Administration Diagnostic Assessment Tool).
Міністерство фінансів вбачає реформу Державної фіскальної Служби ключовою антикорупційною ініціативою, необхідну для поліпшення бізнес-клімату та економічного розвитку України.
На думку бізнес-спільноти, за даними дослідження Американської торгівельної палати
(ACC), податкові та митні органи на другому місці серед найбільш корумпованих органів
після судів. 54 % вважають, що податкові та митниці є найбільш корумпованими державними органами (71 % респондентів вважають, що такими є суди).
Протягом двох років Мінфін впроваджував антикорупційні ініціативи в рамках реформи ДФС. Серед них автоматичний реєстр відшкодування ПДВ визнаний одним з найуспішніших антикорупційних кроків. Однак, комплексна реформа ДФС ще не відбулася,
і для її втілення потрібна структурна зміна ДФС — зміна принципів її роботи та зміна
людей. Як зазначає Мінфін на своєму сайті, найближчим часом з’явиться інформація про
місце і час зустрічі для обговорення Плану дій з експертами та журналістами. Також запланована публічна презентація проекту для всіх охочих. До Вашої уваги коротка презентація основних напрямків реформи ДФС у податковому напрямку ›››
Напрацьований варіант Плану дій з реформування ДФС у податковому напрямку ›››
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Національний банк України затвердив
Положення про Кредитний реєстр
4 травня
Національний банк України затвердив Положення про Кредитний реєстр — з метою
підвищення стійкості банківської системи України та захисту інтересів кредиторів і вкладників банків. Постанова набрала чинності 6 травня.
Ознайомитися з текстом постанови, а також інформацією, що надається до Кредитного
реєстру та які дані можна отримати з нього ›››

У квітні 2018 року пожвавився приплив коштів у банківську систему
15 травня
У квітні 2018 року пожвавився приплив коштів населення та бізнесу в банківську систему – як у національній, так і іноземній валюті. Такі тенденції відображають попередні дані «Грошово-кредитної статистики» за квітень 2018 року.
Сукупний портфель депозитів у національній валюті у платоспроможних банках прискорив зростання з 0,4% у березні до 3,2% у квітні. За підсумками минулого
місяця він збільшився на 15,7 млрд грн до 499,9 млрд грн.
Так, за місяць залишки гривневих вкладів фізичних осіб у платоспроможних банках
збільшилися на 3,7% (порівняно з 1,0% у березні). Як і в попередні місяці, подальше підвищення процентних ставок за гривневими вкладами та зміцнення курсу гривні сприяло
посиленню привабливості гривневих депозитів і створило підґрунтя для пожвавлення
припливу коштів фізичних осіб в банки. Активізація припливу спостерігалася і за вкладами юридичних осіб. Обсяг корпоративних депозитів у гривні, який у березні практично
не змінився, у квітні збільшився на 2,8 %. Дещо збільшилися залишки депозитів і в іноземній валюті у платоспроможних банках. Обсяг валютних депозитів (у доларовому еквіваленті) населення зріс на 0,4%, юридичних осіб – на 1,3%.
Загальний портфель кредитів банків у національній валюті за підсумками квітня зріс на 0,8% (у березні – на 0,3%) – до 586,3 млрд грн. Банки продовжили активніше
нарощувати гривневе кредитування насамперед фізичних осіб (приріст за місяць становив 1,7%). Водночас портфель кредитів, виданих корпоративному сектору, зріс менш суттєво (на 0,6%).
На процентних ставках комерційних банків, як і очікував Національний банк,
продовжила відображатися низка його попередніх рішень щодо підвищення облікової ставки. Насамперед на жорстку монетарну політику Національного банку, як і в попередні місяці, реагували ставки для бізнесу. Процентні ставки за новими гривневими
депозитами для корпоративних клієнтів зросли за місяць з 11,0% до 11,3% річних. Як наслідок, вартість нових кредитів для бізнесу також дещо підвищилася – з 16,6% до 16,7%
річних. Внаслідок підвищення облікової ставки, а також в умовах конкуренції за гривневі
ресурси банки підвищили й процентні ставки за депозитами для фізичних осіб – з 10,8%
до 11,0% річних. Це відповідним чином позначилося і на вартості нових кредитів для фізичних осіб. Детальніше про основні тенденції грошово-кредитного ринку у квітні 2018
року читайте наприкінці місяця у «Макроекономічному та монетарному огляді» (травень
2018).
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Увага! Національний банк України вніс зміни до порядку ведення касових
операцій у національній валюті в Україні
1 червня
Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від
24.05.2018 № 54 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного
банку України» (далі — Постанова).
Цей документ розроблено відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України «Про Національний банк України» та на виконання вимог статті 1087 Цивільного кодексу України. Постанова врегульовує таке:
1. Для суб’єктів господарювання передбачений перехідний адаптаційний період
(до 30 червня 2018 року), протягом якого:
- суб’єкти господарювання можуть використовувати у своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації
наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні[1];
- суб’єкти господарювання мають розробити та затвердити порядок оприбуткування
готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси. Протягом цього періоду суб’єкти господарювання можуть користуватися лімітами каси раніше розрахованими, установленими
та затвердженими.
2. Унормовуються особливості оприбуткування готівки в касах суб’єктів господарювання, а саме:
- оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням
касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів;
- оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові
розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку
доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її
фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій);
- оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а
також у касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) та/або книги обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в
повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.
Постановою також встановлено випадки використання КОРО.
3. Уточнено порядок здійснення розрахунків готівкою у розмірі до 50 000 грн фізичних осіб з суб’єктами господарювання;
4. Норми Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017
№ 148, приведено у відповідність до вимог чинного законодавства в частині самостійного визначення порядку встановлення ліміту каси Державною казначейською службою України та розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів.
Зазначений документ погоджено з Міністерством фінансів, Державною фіскальною
службою України та Державною казначейською службою України. Постанова набирає
чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування — 01 червня 2018 р.
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______________________________________
[1] затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р.
№ 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320 (зі змінами).
За матеріалами buhgalter911.com

Національний банк запроваджує
«Опитування про системні ризики фінансового сектору»
1 червня
Національний банк запровадив новий інструмент оцінки та моніторингу ризиків для
фінансової системи — Опитування про системні ризики фінансового сектору. Ключова
мета опитування - оцінити поточні системні ризики та рівень упевненості в стабільності
фінансової системи України учасників фінансового ринку.
НБУ проводитиме опитування, щоб ефективніше виконувати одну зі своїх ключових
функцій — забезпечення фінансової стабільності. Використання такого інструменту є
розповсюдженою практикою серед центральних банків розвинених країн, як то Великобританія чи Швеція.
До участі в опитуванні Національний банк долучає банківські установи, страхові та
інвестиційні компанії. Відповіді на запитання анкети надають безпосередньо керівники
установ. Широке коло респондентів забезпечить високу якість ідентифікації ризиків фінансової системи України та дозволить розглянути стан фінансової системи в цілому.
У перспективі результати опитування можуть зацікавити інших регуляторів фінансового ринку для оперативного виявлення поточних та потенційних ризиків.
НБУ проводитиме Опитування про системні ризики фінансового сектору та оприлюднюватиме його результати двічі на рік. У першому випуску опитування, що було проведене у травні 2018 року, взяли участь 23 респонденти з найбільшою часткою ринку (15 —
банків, 4 страхові, 4 інвестиційні компанії). До вибірки респондентів не потрапили юридичні особи, які перебувають під санкціями. Якщо серед лідерів ринку є декілька представників однієї фінансової групи, анкету надсилали одному з них.
Перші результати опитування показали, що більшість респондентів вважають нинішній стан фінансового сектору України задовільним (64 % усіх відповідей). Частка респондентів, що вважають його поганим (23 % опитаних) була трішки вища, ніж частка оптимістів (14 %).
Майже половина опитаних вказала на покращення стану фінансового сектору за
останні 6 місяців, хоча 10 % вважають, що він погіршився. 35 % респондентів вважають,
що й у наступні півроку стан фінансового сектору буде покращуватися, хоча 13 % опитаних дотримуються протилежної думки. Майже половина респондентів не бачить змін у
стані фінансового сектору, та не очікують на них найближчим часом.
Загальний рівень ризику в фінансовому секторі України респонденти вважають середнім (48%) або високим (43 %), і лише 9 % — низьким. Головними джерелами ризику для
фінансової системи України респонденти вважають корупцію, діяльність правоохоронних органів та судової системи.
До п’ятірки найбільших джерел нестабільності входять також політична та соціальна
ситуація в країні, стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, стан захисту прав кредиторів та інвесторів, а також шахрайство і кібернетичні загрози.
Детально із результатами опитування можна ознайомитися в підрозділі «Опитування
про системні ризики» розділу «Публікації».
Наступне «Опитування про системні ризики фінансового сектору» буде опубліковане
в листопаді 2018 року.
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Національний банк опублікував Звіт про фінансову стабільність України
12 червня
Сприятливі макроекономічні умови та відсутність помітних потрясінь забезпечили стабільну роботу банківського сектору у І півріччі 2018 року. За цей час рівень системних ризиків майже не змінився, хоча, за оцінками НБУ, знизилися кредитний ризик та ризик прибутковості банківського сектору, а юридичний ризик лишається незмінно високим. Про це
йдеться в черговому Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому 12 червня 2018 року.
Більше про це читайте тут.

Звернення ВАКС
до державних органів,
отримані відповіді
2 травня

Нацкомфінпослуг відповіла на лист ВАКС щодо особливого періоду
ВАКС отримала відповідь Нацкомфінпослуг на свій запит стосовно того, чи наразі діє
особливий період в Україні. У листі регулятор звернув увагу, що «Міноборони є головним органом у системі ценральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період ‹…› Враховуючи викладене, до компетенції Нацкомфінпослуг не відносяться питання, повязані з встановленням особливого періоду, зокрема періоду його дії
(закінчення)».
Також сьогодні під час телефонної розмови Міноборони підтвердило, що в Україні триває особливий період.
Нагадаємо, ВАКС зверталася з цього приводу до державних органів, оскільки наразі існують різні позиції, в тому числі судових інстанцій, щодо розуміння тривалості особливого
періоду в Україні, зокрема, щодо його закінчення.
Повний текст запиту ВАКС ›››
Лист-відповідь Нацкомфінпослуг ›››
З відповідями Міністерства оборони України та Адміністрації Президента України можна ознайомитися тут.
16 травня

ВАКС надала пропозиції до проекту розпорядження Нацкомфінпослуг
стосовно заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) направила до Нацкомфінпослуг і
Державної регуляторної служби України свої пропозиції до проекту розпорядження «Про
внесення змін до Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги» (далі — проект Розпорядження), який було оприлюднено 19 квітня 2018 року на веб-сайті Нацкомфінпослуг.
Проектом Розпорядження, зокрема, пропонується доповнити пункт 1.1 розділу І Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулюван45
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ня у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про
фінансові послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада
2012 року № 2319 (далі – Положення), новим абзацом, відповідно до змісту якого норми
цього Положення не застосовуються до правовідносин, що виникають відповідно до
Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Результатом реалізації проекту Розпорядження, на думку ВАКС, буде відсутність чіткої
та зрозумілої процедури прийняття регулятором відповідних рішень.
«Так, на даний час, Положення містить виключення, що «Норми цього Положення не застосовуються до правовідносин, пов'язаних із накладенням Нацкомфінпослуг штрафів за невиконання
(неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», але, при цьому,
порядок застосування таких санкцій визначений розпорядженням Нацкомфінпослуг від 01. 10. 2015
№ 2372.
Враховуючи вищевикладене, ВАКС пропонує узгодити норми Положення з вимогами Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про
ліцензування видів господарської діяльності», а не встановлювати загальне непоширення дії Положення на правовідносини, що виникають відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про ліцензування видів господарської
діяльності».
Крім того, на думку ВАКС, позбавлення фінансових установ, в тому числі кредитних спілок,
16 травня

ВАКС звернулася до голів фракцій щодо підтримки законопроекту
про кредитні спілки
ВАКС і НАКСУ звернулися з листом про підтримку Проекту Закону України «Про кредитні спілки» № 6405 до голів депутатських фракцій таких политічних партій:
«Об’єднання «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка, «Народний фронт»,
«Опозиційний блок», «Блок Петра Порошенка», «Воля народу», «Партія «Відродження».
Останнім часом у ЗМІ Юлія Тимошенко негативно висловлюється стосовно зазначеного
законопроекту. У той же час, цей законопроект має підтримку з боку самих кредитних спілок і членів кредитних спілок, тому ВАКС звернулася й до Голови депутатської фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» у Верховній Раді України Ю. В.
Тимошенко, щоб вона та її колеги переглянули своє ставлення й підтримали законопроект.
Нагадаємо, завтра (17 травня) законопроект № 6405 мають винести на голосування у
Верховній Раді України.
Оперативне інформування кредитних спілок-членів ВАКС

Сторінка ВАКС
у Facebook
Оперативні новини
електронною поштою
на адресу
кредитної спілки

Сайт ВАКС

Слідкуйте за найбільш актуальними подіями на ринку кредитних спілок!
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Керівнику та бухгалтеру на замітку
Відрядження: які витрати на проїзд можна компенсувати
Автор : Соломіна Марія, податковий експерт
Важливою, а іноді й достатньо вагомою в грошовому плані статтею витрат
на відрядження є витрати на проїзд. Але чи завжди вони підлягають компенсації?
Давайте розбиратися!
Розпочнемо з того, що зазирнемо до підпункту «а» пп. 170.9.1 ПКУ. У ньому зазначено, що не є доходом платника податків і підлягають компенсації, зокрема, витрати на
проїзд (у тому числі на перевезення багажу,
бронювання транспортних квитків) як до
місця відрядження і назад, так і за місцем
відрядження (у тому числі на орендованому
транспорті). Як бачите, законодавець тут
був зовсім не багатослівний. Тому детальніший перелік транспортних витрат, що підлягають компенсації, бажано обумовити в
Положенні про службові відрядження. У
свою чергу, при його розробці доречно буде
«підглянути» в «бюджетну» Інструкцію номер 59*.
* Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом
Мінфіну від 13.03.1998 р. № 59.
Що ж вона говорить з приводу витрат,
що підлягають компенсації, на проїзд? За
умови відповідного документального під-

твердження відрядженим працівникам відшкодовують витрати на проїзд у розмірі
вартості (п. 6 розд. II і п. 9 розд. ІІІ Інструкції
№ 59):
— проїзду до місця відрядження і назад
повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального користування (окрім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов’язаних з придбанням проїзних
квитків. Зауважте: якщо існує кілька видів
транспорту, що сполучають місце постійної
роботи з місцем відрядження, адміністрація
підприємства може запропонувати відрядженому працівникові вид транспорту,
яким йому слід користуватися. За відсутності такої пропозиції вид транспорту працівник обирає самостійно. Витрати на проїзд
відрядженого працівника в м’якому вагоні,
судами морського і річкового транспорту,
повітряним транспортом за квитками 1-го
класу і бізнес-класу відшкодовують у кожному випадку з дозволу керівника згідно з
оригіналами підтвердних документів;

— проїзду транспортом загального користування (окрім таксі) до станції, пристані,
аеропорту, якщо вони розташовані за межами населеного пункту, де постійно працює
відряджений працівник, або до місця перебування у відрядженні;
— витрат на проїзд міським транспортом
загального користування (окрім таксі) і на
орендованому транспорті за місцем відрядження. Зазначимо, що для компенсації таких витрат п. 6 розд. ІІ Інструкції № 59 висуває ще одну вимогу (окрім документального
підтвердження витрат) — маршрут пересу-

вання працівника за місцем відрядження
має бути погоджений з керівником підприємства. Проте для госпрозрахункових
підприємств, на наш погляд, погодження
маршруту — умова не принципова через
«добровільності» Інструкції № 59. Якщо ж
ви передбачите подібну норму в Положенні
про службові відрядження, тоді пам’ятайте:
такий маршрут затверджує керівник підприємства при направленні працівника у відрядження (якщо він відомий заздалегідь)
або після повернення з відрядження і подання Звіту;
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— витрат на перевезення багажу. Зверніть увагу: Інструкція № 59 для бюджетників вводить обмеження щодо компенсації
таких витрат. Зокрема, якщо вага багажу
перевищує вагу, вартість перевезення якого
входить до вартості квитка того виду транс-

порту, яким користується працівник, то такі
витрати відшкодовують з дозволу керівника згідно з оригіналами підтвердних документів. Але звичайних підприємств це не
стосується;

— користування постільними речами в
потягах;
— бронювання транспортних квитків;
— страхових платежів на транспорті.
Усі перелічені нами витрати ви сміливо
можете компенсувати своїм працівникам.
При цьому сума компенсації не потрапить
до оподатковуваного доходу фізособі при
дотриманні головної умови — факт їх здійснення підтверджений відповідними первинними документами. Зауважте: витрати

на проїзд, не підтверджені документально,
або взагалі не відшкодовують, або відшкодовують за рішенням керівника з включенням до оподатковуваного доходу працівника.Але все це — «стандартні» витрати, що
не викликають особливих запитань. Давайте поглянемо, які менш поширені «проїзні»
витрати ще може знадобитися компенсувати відрядженому працівникові, і вирішимо,
чи можна їх відшкодовувати.

Особливості відшкодування деяких транспортних витрат
Вид витрат
Витрати на проїзд
у метро

Відшкодовувати / не відшкодовувати
З одного боку, метрополітен — міський транспорт загального користування, тобто необхідність компенсації витрат на проїзд у метро в наявності.
Водночас не завжди може бути виконана одна з головних умов відшкодування таких витрат — їх документальне підтвердження.
Тут усе залежить від порядку оплати послуг метрополітену в конкретному
місті. Якщо при придбанні проїзного документа (жетонів або талонів) у метро розрахункові документи не видають, підтвердити свої витрати працівник
не зможе. А немає підтвердних документів — немає й неоподатковуваної
компенсації. Тому рекомендуємо заздалегідь попереджати відрядженого працівника про «підступність» витрат на метро.
І нехай він самостійно вирішує, чи користуватися йому у відрядженні послугами метрополітену (витрати за якими не будуть компенсовані*) чи ж віддати перевагу іншим видам міського транспорту, проїзд у яких може бути
підтверджений документально.
А ось за наявності документів, що підтверджують витрати на проїзд у метро (наприклад, картка для проїзду в метрополітені поповнювалася працівником через автомат, який видає фіскальні чеки), підприємство має повне право на компенсацію таких витрат

* У такому разі вони можуть бути покриті за рахунок добових, якщо розмір добових це дозволяє.
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Особливості відшкодування деяких транспортних витрат (продовження таблиці)
Вид витрат
Витрати на проїзд
у таксі

Відшкодовувати / не відшкодовувати
Пунктом 6 розд. II Інструкції № 59 відшкодування витрат на таксі при відрядженнях у межах України прямо заборонене. Але, нагадаємо, Інструкція №
59 для «госпрозрахунківців» не обов’язкова, і спиратися виключно на неї для
обмеження витрат підприємства цілком неправильно. А ось обов’язковий до
застосування п.п. «а» п.п. 170.9.1 ПКУ «про відрядження» жодних обмежень із
цього приводу не встановлює. Тому, на наш погляд, для відшкодування витрат на таксі жодних законодавчих перешкод немає (звісно ж, за наявності
підтвердних документів). Цей висновок справедливий і для витрат на таксі в
закордонвідрядженні. Тим більше, що п. 9 розд. ІІІ Інструкції № 59 прямо передбачено, що відшкодування таких витрат можливе з дозволу керівника
підприємства (за наявності підтвердних документів). Для надійності можливість компенсації витрат на проїзд у таксі слід прописати в Положенні про
службові відрядження. Зазначимо: раніше податківці виступали проти такого «марнотратства» і наполягали на тому, що суму витрат на таксі потрібно
включати до оподатковуваного доходу фізичної особи (див., зокрема, консультації, що не діють на сьогодні, з підкатегорії 103.17 БЗ і лист ДФСУ від
24.06.2016 р. № 14007/6/99-99-13-02-03-15). Аргументували вони це тим, що відшкодування таких витрат не є обов’язковим і здійснюється за рішенням керівника. Проте останнім часом фіскали не висувають вимоги про оподаткування витрат відрядженого працівника на таксі, що компенсуються роботодавцем
. Про це свідчать діюче роз’яснення з підкатегорії 103.17 БЗ, а також численні індивідуальні податкові консультації (див., зокрема, листи
ДФСУ від 09.11.2017 р. № 2565/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, від 26.10.2017 р. №
2402/6/99-99-13-02-03-15/ІПК і від 01.09.2017 р. № 1785/6/99-99-13-02-03-15/ІПК).
Для перестраховки можете і для себе отримати подібну консультацію податківців

Витрати
на маршрутне таксі

Витрати на оплату проїзду в маршрутному таксі, підтверджені документально, підлягають компенсації і не оподатковуються ПДФО і ВЗ. Адже маршрутне таксі — це вид транспорту загального користування. Свого часу про це
говорили й податківці в листі ДПАУ від 12.07.2006 р. № 13098/7/15-0317

Витрати на проїзд у Витрати на проїзд одного працівника у двомісному купе СВ компенсуються
двомісному купе СВ йому, якщо такі витрати підтверджені документально. Нагадаємо: п. 2.26 розд.
II Правил № 1196** передбачено, що за бажанням пасажира і за наявності вільних місць йому може надаватися можливість викупити двомісне купе СВ.
Оформляється такий проїзд одним проїзним документом. Із цього податківці зробили висновок (див. лист ДФСУ від 01.09.2017 р. № 1785/6/99-99-13-02-0315/ІПК), що не включаються до оподатковуваного доходу фізособи суми витрат на проїзд у двомісному купе СВ, відшкодовані йому роботодавцем, при
виконанні умов, установлених п. 170.9 ПКУ. Звісно, для підстраховки не зайвим буде заручитися індивідуальною податковою консультацією із цього питання
Витрати на оплату користування послугами:
Вид витрат

Камери схову
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Право платників податків на компенсацію таких витрат податківці визнали ще в листі ДПСУ від 06.03.2012 р. № 3268/5/15-1416. І хоча на той момент
вони говорили про включення таких сум до складу податкових витрат платника податків, висновки того листа можна поширити на ПДФО і ВЗ. Тому
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Особливості відшкодування деяких транспортних витрат (продовження таблиці)
Вид витрат
Платного залу очікування

Сервісних центрів з
придбання квитків

Витрати при поверненні транспортного квитка

Відшкодовувати / не відшкодовувати
суму компенсації перелічених витрат не включають до оподатковуваного
доходу працівника. До речі, про те, що сума компенсації витрат на оплату
камери схову не оподатковується ПДФО, податківці говорили й у пізнішому
листі Міндоходів від 24.12.2013 р. № 18173/6/99-99-19-03-02-15. Але зауважте: усі
ці витрати працівника мають бути підтверджені документально. Тобто до
авансового звіту слід додати: фіскальний касовий чек РРО, розрахункову
квитанцію або інший розрахунковий документ, що підтверджує оплату таких послуг
Як передбачено п. 12 розд. ІI і п. 11 розд. III Інструкції № 59, витрати, понесені у
зв’язку з поверненням відрядженим працівником квитка на поїзд, літак або
інший транспортний засіб, можуть бути відшкодовані з дозволу керівника
підприємства лише за наявності поважних причин (рішення про скасування відрядження, відкликання з відрядження тощо). При цьому потрібні документи, що засвідчують вартість цих витрат. Які документи підтверджують витрати на повернення квитка? Що стосується залізничних квитків, то
згідно з п. 21.2 Порядку № 331/137*** при поверненні проїзних/перевізних документів, оформлених при готівковому способі розрахунків, на кожен примірник такого документа оформляють допоміжний документ із зазначенням
суми, що повертається. На вимогу пасажира касир повинен надати йому
один примірник допоміжного документа. У зв’язку із цим працівника потрібно попередити, що при поверненні квитка він повинен вимагати в касира
відповідний документ. А якщо був придбаний електронний проїзний/
перевізний документ? Тоді при поверненні такого документа формується
електронний документ на повернення (п. 21.4 Порядку № 331/137). Але зауважте: його необхідно роздрукувати на паперовому носії. У разі повернення
проїзного документа (у тому числі електронного) на автобус працівник повинен разом зі Звітом подати роздруковані на паперовому носії документи
на повернення або лист (акт, довідку) про повернення проїзного документа, складені компанією-продавцем. У такому документі зазначаються сума
повернених коштів, а також комісійні та/або інші збори, пов’язані з поверненням квитка. У випадку якщо авіаквиток (у тому числі електронний) є
частково використаним, до Звіту додають лист (акт, довідку) про повернення авіаквитка, складений компанією-продавцем. У ньому мають бути зазначені: прізвище та ініціали відрядженого працівника, вартість виконаного перельоту, сума повернених коштів, комісійні та/або інші збори, пов’язані з
поверненням частково використаного квитка (п. 12 розд. II і п. 11 розд. III Інструкції № 59). Зазначимо також, що податківці не заперечують проти компенсації працівникові комісійних зборів, що утримуються перевізником при
поверненні проїзного документа
(див. лист ДПСУ від 06.03.2012 р. № 3268/5/15-1416)

** Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджені наказом Мінтрансу України від 27.12.2006 р. № 1196.
*** Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних
документів на залізничному транспорті, затверджений наказом Мінінфраструктури і Міндоходів України
від 30.05.2013 р. № 331/137.

Ще одне важливе запитання: чи відшкодовувати транспортні витрати, якщо працівник затримався у відрядженні без поважних причин. Нагадаємо, що за дні
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«неповажної» затримки працівникові не виплачують заробітну плату, а також не відшкодовують добові, витрати за наймання житлового приміщення та інші витрати.
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Водночас витрати на проїзд, на нашу думку, мають бути компенсовані працівникові незалежно від причини незбігу дат, зазначених у транспортних квитках і в наказі
на відрядження.
Адже той факт, що працівник вибуває у
відрядження раніше або повертається пізніше, здебільшого не призводить до збільшення загальної суми витрат на його проїзд. Такі витрати все одно виникли б, навіть якщо
б працівник вирушив у відрядження
(повернувся з нього) в призначений строк.
Отже, відшкодовуючи працівникові вартість
проїзду, підприємство не завищує величину
витрат на відрядження.
До речі, такий же висновок виходить з
положень абзацу четвертого п. 7 розд. І Інструкції № 59. У ньому зазначено, що за час
«неповажної» затримки у відрядженні працівникові не відшкодовують добові, витрати
на наймання житлового приміщення та інші витрати (окрім витрат на проїзд з місця
відрядження до місця постійної роботи).
Водночас не виключено, що податківці наполягатимуть на включенні компенсації
транспортних витрат у таких випадках до
оподатковуваного доходу відрядженого
працівника. Про це може свідчити, зокрема,
лист ДФСУ від 22.01.2018 р. № 242/Ш/99-99-13
-02-03-14/ІПК. У ньому фіскали наполягають
на оподаткуванні ПДФО і ВЗ витрат на проїзд до місця постійної роботи, якщо дата на
транспортному квитку не збігається з датою
повернення працівника, передбаченою наказом про відрядження, у зв’язку з його затримкою на кілька робочих днів у місці відрядження, оформленою відпусткою. Проте

є із цього приводу й нефіскальні роз’яснення

.
Так, у листі ДФСУ від 18.05.2017 р. №
238/6/99-99-13-02-03-15/ІПК говориться про
можливість відшкодувати витрати на проїзд
без податкових наслідків за ситуації, коли
працівник затримується у відрядженні на
вихідні, святкові та неробочі дні. Ще одна
позитивна для платника податків консультація (див. лист ДФСУ від 27.10.2017 р. №
2406/6/99-99-13-02-03-15/ІПК) була видана під
тиском рішень судових органів. У ній, зокрема, зазначалося, що якщо дати в транспортних квитках не збігаються з датами, визначеними наказом про відрядження, відшкодування витрат на проїзд не призводить
до виникнення оподатковуваного доходу
працівника. Головне, щоб затримка у відрядженні була погоджена з роботодавцем і
були підтвердні документи, передбачені
п.п. «а» п.п. 170.9.1 ПКУ.
Також зверніть увагу: якщо поворотний
квиток був придбаний заздалегідь і працівник під час відрядження здав його та купив
квиток з пізнішою датою, вважаємо, роботодавець має право не компенсувати працівникові суму комісійних зборів, що утримуються перевізником при поверненні проїзного документа, а також втрату частини вартості повертаного квитка (якщо вона була).
Адже, як ми вже говорили вище, витрати,
понесені у зв’язку з поверненням відрядженим працівником транспортних квитків,
можуть бути відшкодовані з дозволу керівника підприємства лише за наявності поважних причин (п. 12 розд. ІI і п. 11 розд. III Інструкції № 59).

За матеріалами інтернет-ресурсу i.factor.ua
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Навіщо в банках заповнювати форму FATCA?
Колонка Яни Бугрімової для «Дзеркало тижня»

Яна Бугрімова,
директор Департаменту податкової політики Міністерства фінансів
При відкритті банківського рахунку в
українському або іноземному банку багато хто сьогодні стикається з необхідністю
заповнити спеціальну форму FATCA. Але
що це таке, і чому її повинні заповнювати
українські резиденти?
Відповідно до американського закону про оподаткування іноземних рахунків від 2010 р., який
вступив у силу з 1 липня 2014-го (Foreign
Account Tax Compliance Act, FATCA), американські громадяни зобов'язані звітувати про наявність у них за кордоном іноземних рахунків і
надавати щодо них інформацію. Крім того, зобов'язання повідомляти в податкову службу
Штатів (Служба внутрішніх доходів, англ. —
Internal Revenue Service, IRS) про наявність рахунків американських платників податків виникає в усіх іноземних (не американських) фінансових інститутів (в першу чергу, це банки,
а також депозитарії, страхові компанії та інші
фінансові інститути, про що докладніше нижче). Таким чином, США організували повний
контроль за діяльністю, а також доходами від
такої діяльності своїх громадян, при цьому
США є єдиною країною, в якій усі без винятку
громадяни є податковими резидентами країни
за фактом громадянства, незалежно від місця
проживання.
Як і чому інші країни «контролюють»
американських платників податків?
В інших держав зобов'язання надавати інформацію з рахунків американських громадян виникає на підставі міжурядових угод FATCA, які
укладені (або в процесі узгодження) практично
всіма європейськими, і не тільки європейськими,
країнами. Існує дві моделі такої угоди:
— Model 1 IGA (FATCA Intergovernmental
Agreements) передбачає, що фінансові інститути країни звітують щодо американських клієнтів до місцевих податкових органів, а ті в свою
чергу автоматично передають інформацію у
федеральну податкову службу Штатів;
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

— Model 2 IGA передбачає, що фінансові інститути країни звітують про американських
клієнтів безпосередньо у федеральну податкову
службу Штатів (IRS).
У разі ненадання інформації застосовуються
санкції. Причому, якщо вимог FATCA не виконав конкретний банк, то санкції будуть застосовані конкретно до його клієнтів, а якщо угоду
FATCA не підписала ціла країна, то таку міру
щодо утримання податку буде застосовано до
всіх клієнтів банків цієї країни.
Санкції до неучасників FATCA
Що стосується застосування санкцій до неучасників FATCA, то податкові агенти в США
стягуватимуть 30-відсотковий податок від
платежів, здійснюваних на користь сторін, які
не виконують вимог Закону FATCA.
Зазвичай для того, щоб ідентифікувати клієнта, банк просить указати в анкеті FATCA
тип компанії, для якої відкривається рахунок.
Такими типами можуть бути або фінансова,
або нефінансова компанія. Якщо компанія нефінансова, то вона може бути або активною, або
пасивною нефінансовою компанією. Залежно від
типу компанії визначається і обсяг інформації,
яку збиратиме банк. Наприклад, пасивна нефінансова компанія повинна надати також відомості про бенефіціарів свого бізнесу, щоб підтвердити, що там немає резидентів США. У
свою чергу, вимоги до активної нефінансової
компанії є значно меншими.
Україна і FATCA
Україна підписала міжурядову угоду FATCA.
Міністерство фінансів України розробило відповідний законопроект про ратифікацію зазначеної угоди, а також проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між урядом України
та урядом Сполучених Штатів Америки для
поліпшення виконання податкових правил і застосування положень Закону США «Про подат52
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кові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA).
Кабмін прийняв розпорядження про подання
угоди на ратифікацію до парламенту і схвалив

ДОВІДКА

проект закону. А далі Верховна Рада повинна
ратифікувати угоду FATCA.

Фінансові компанії — банківські, депозитарні, інвестиційні, спеціалізовані страхові організації, а також холдингові компанії, які входять в
одну групу з переліченими вище організаціями.
Нефінансові компанії — всі інші, які не належать до фінансових,
зокрема, різні некомерційні організації (громадські, адміністративні,
благодійні, культурні та ін.).
Активні нефінансові компанії — це компанії, які відповідають одній
із перелічених ознак:
— менш як 50% становить пасивний дохід або активи, що забезпечують пасивний дохід;
— цінні папери котируються на визнаних біржах;
— компанія заснована в США або її акціонерами є громадяни США;
— уряд будь-якої країни і його підрозділи;
— холдингові компанії, що фінансують «дочок», які ведуть активний
бізнес і при цьому не займаються фінансовою діяльністю, як було
вказано у визначеннях вище;
— компанії, що здійснюють фінансову діяльність в інтересах афілійованих осіб, які не є фінансовими компаніями;
— компанії, які п'ять років як припинили ведення фінансової діяльності.
Пасивні нефінансові компанії — всі компанії, які не відповідають
переліченим вище ознакам. І, відповідно, більш як 50% становить прибуток у вигляді пасивного доходу (відсотки, дивіденди, роялті, орендні
платежі та ін.).
За матеріалами сайту Міністерства фінансів України

На сайті Міністерства юстиції України розміщений
Єдиний реєстр боржників за виконавчими листами.
Ви можете використовувати його як додаткове джерело
для перевірки платоспроможності позичальника.
Перейти до Єдиного реєстру боржників ›››

Вимоги до роботи за комп'ютером наближено до євростандартів
Установлено мінімальні вимоги до безпеки здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями. Вимоги затверджено наказом Мінсоцполітики від 14 лютого 2018 року
№ 207, і поширюються вони на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми й видів діяльності.
Водночас вони не торкаються комп'ютерних класів (кабінетів, аудиторій тощо) навчальних закладів і робочих місць працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням екранних пристроїв.
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Установлено обов'язок роботодавця проінформувати працівників під розписку про умови праці й наявність на їхніх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Роботодавець за свій рахунок забезпечує проведення медичних оглядів працівників і за
потреби — виконання відповідних оздоровчих заходів. Також установлено мінімальні вимоги безпеки до екранних пристроїв.

Методичні рекомендації ВАКС щодо перевірок учасників ринків
фінансових послуг з боку Нацкомфінпослуг
Оновлено інформацію в розділі «Узагальнення практики: за запитами кредитних спілок» на сайті ВАКС.
З матеріалом «Перевірка учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів) Нацкомфінпослуг. Запитання — відповіді», який підготувала Ольга Мороз, можна ознайомитися тут.

Увага! Рекомендації ВАКС щодо розкриття кредитними спілками
інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці)
У розділі «Рекомендації щодо обліку діяльності та розкриття інформації кредитними
спілками» розміщені «Рекомендації про розкриття інформації на власному веб-сайті (вебсторінці) кредитної спілки» ›››
Будь ласка, беручи до уваги ці рекомендації, перевірте, чи повна інформація розміщена на сайті/сторінці спілки.

Діяльність саморегулівних організацій визначать базовим законом
Саморегулівним організаціям передадуть окремі функції з регулювання господарської і професійної діяльності, які зараз
здійснюються органами державної влади.
Це передбачено Концепцією реформування інституту саморегулювання в Україні, затвердженій постановою Кабміну від 10
травня 2018 року № 308-р. Концепцію планується реалізувати впродовж 2018 - 2019
років. Так заплановано врегулювати окремим законом загальні стани саморегулювання господарської і професійної діяльності, правові та організаційні засади створення і діяльності саморегулівних організацій. Спеціальними законами в різних сферах можуть бути визначені особливості регулювання громадських відносин зі створення і діяльності спеціальних саморегулівних організацій.
Передбачається, що вступ до саморегулівної організації може бути добровільним
або обов'язковим (останнє встановлюється
спеціальним законом). За одним видом дія«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

льності може діяти декілька саморегулівних
організацій (якщо інше не визначене законом). Делегування повноважень саморегулівній організації встановлюється спеціальними законами, для цього можуть бути визначені спеціальні критерії.
Саморегулівні організації можуть діяти у
будь-якій сфері господарської або професійної діяльності з урахуванням наступних
обмежень:
- не можуть діяти в сферах національної
безпеки і оборони, забезпечення правопорядку;
- діяльність саморегулівних організацій
не може бути спрямована на порушення
економічної конкуренції;
- інші обмеження можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки і громадського порядку, охорони здоров'я населення, захисту прав і свобод людини.
Обов'язкове членство має бути обгрунтованим, зокрема:
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- обов'язковість членства усіх суб'єктів
господарської або професійної діяльності
в саморегулівній організації може встановлюватися законами у разі покладання на
таку організацію законом функцій з регулювання господарської або професійної діяльності;

- суб'єкт господарської або професійної
діяльності може бути також зобов'язаний
законом вступити в одну з саморегулівних
організацій, яким делеговані функції органу державної влади.
За матеріалами «ЛІГА:ЗАКОН»

Документальне оформлення відрядження
Одним із важливих завдань при направленні у відрядження працівників є правильне документальне оформлення. Адже бувають випадки, коли з певних причин відрядження скасовують, відтерміновують або
змінюють їх тривалість.
Про оформлення зазначених обставин
читайте у цій статті.
Загальний «пакет» документів
Для кожного підприємства головним орієнтиром має стати Положення про службові
відрядження, яке визначає базиси поїздки,
зокрема питання щодо документування відряджень. Розглянемо перелік документів,

які складають для документування службової поїздки.
Наказ (розпорядження) про відрядження — обов’язковий документ відповідно до
пп. 170.9.1 Податкового кодексу. У ньому
зазначають:
— ПІБ і посаду відрядженого працівника;
— пункт призначення (місто, область);
— мету відрядження;
— назву підприємства, на яке відряджається
працівник;
— строк відрядження;
— розмір добових;
— інші умови відрядження залежно від конкретної ситуації (зразок 1).

Зразок 1.

Кошторис
витрат
на
відрядження
(довідка-розрахунок) — обов’язковий винятково для бюджетників (п. 6 розділу І та п. 1
розділу ІІІ Інструкції № 59). Проте не буде
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зайвим і для госпрозрахункових підприємств. У ньому мають фігурувати суми витрат, які передбачено для конкретного відрядження (зразок 2).
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Зразок 2.

Завдання на відрядження — необов’язковий документ, адже мету відрядження
зазначають у наказі на відрядження. Відповідно якщо є необхідність деталізації завдання, то радимо окремо скласти завдання
на відрядження (зразок 3).

Здебільшого складання такого документа
покладають на керівника структурного підрозділу. Хоча цілком можливо, що його
складанням займається безпосередньо директор, який і має його затвердити.

Зразок 3.

Звіт про виконану роботу у відрядженні —необов’язковий документ, але його наявність допоможе підсумувати виконану

роботу у відрядженні. Він складається у довільній формі з розкриттям обсягу виконаної роботи у відрядженні (зразок 4).

Зразок 4.

Посвідчення про відрядження — необов’язкова форма. Проте на практиці багато підприємств її продовжують використовувати (як у разі поїздки працівників
до кількох міст, так і до одного). Необхідність оформлення посвідчення про відря«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

дження фіксують у Положенні про службові відрядження. Нагадаємо, що форму посвідчення про відрядження було затверджено наказом № 260, проте згідно з наказом
№ 738 вона втратила чинність.

56

ОФІЦІЙНО/ Керівнику та бухгалтеру на замітку

Журнал реєстрації відряджень — необов’язковий документ. Такий журнал надасть зведену інформацію про відрядження
на підприємстві (хто, коли та куди їздив).

Одне з головних завдань такого журналу —
контроль за відрядженнями працівників
підприємства (зразок 5).
Зразок 5.

Звіт про використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт (далі — Звіт)
— обов’язковий документ відповідно до пп.
170.9.2 Податкового кодексу.
На практиці такий документ частіше називають авансовим звітом. Його форму затверджено наказом № 841.
Звіт складає відряджений працівник, в
якому заповнює всі графи, крім:
— «Звіт перевірено»;
— «Залишок унесений (перевитрата
видана) в сумі за касовим ордером»;
— кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку;
— розрахунок суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або
під звіт.
Ці графи заповнюються особою, яка надала такі кошти (зазвичай бухгалтером).
Графу «Звіт затверджено» підписує керівник (податковий агент).
Зауважимо, якщо аванс на відрядження
видавався в безготівковій формі на корпоративну картку підприємства, то у графі
«Одержано» працівник зазначає тільки суму, використану шляхом зняття готівки через банкомат або в безготівковій формі. Водночас якщо перерахування коштів на відрядження здійснювалося на власний рахунок працівника для використання за допомогою особистих електронних платіжних
засобів, то у графі «Одержано» працівник
має відобразити всю перераховану на його
рахунок суму.
Згідно з п. 20 Положення № 148 відряджені особи, які отримували готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративної або особистої картки, використовують

57

її за призначенням без оприбуткування в
касі. Такі особи подають до бухгалтерії підприємства Звіт разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, що
визначені для підзвітних осіб, а також документи про одержання готівки з поточного
рахунку (чек банкомата, копія видаткового
ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала
тощо) разом з невитраченим залишком готівки. У разі неподання до Звіту документів,
які підтверджують одержання готівкових
коштів з поточного рахунку, посадова особа
підприємства (бухгалтер) зобов’язана вжити
відповідних заходів щодо підтвердження
факту одержання готівкових коштів з поточного рахунку.
Розглянемо приклад заповнення Звіту
(зразок 6).
Приклад
Згідно з наказом № 21/в від 26.03.2018 р. Соломко В. Т. відбув у відрядження на 2 дні (28, 29
березня).
Перед поїздкою він отримав на особисту платіжну картку 1 550 грн.
2 квітня Соломко В. Т. подав до бухгалтерії
Звіт разом із підтвердними документами,
де вказав витрати на загальну суму 1 800 грн
(у тому числі ПДВ — 214,00 грн).
Сума перевитрат узгоджувалася з керівником підприємства і становить 250 грн, яка після затвердження Звіту керівником перерахована
на особисту платіжну картку працівника.
Зауважимо, що у випадку якщо співробітник прибув із закордонного відрядження,
Звіт складається у валюті держави, до якої
відряджався працівник, або у вільно конвертованій валюті.
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Зразок 6.

Продовження відрядження
З дозволу керівника може братися до уваги вимушена затримка у відрядженні з незалежних від працівника причин за наявності
підтвердних документів в оригіналі (напри«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

клад, хвороба, відсутність квитків, необхідність продовження зустрічі тощо).
Рішення про продовження терміну відрядження керівник приймає після прибуття
відрядженого працівника до місця постійної
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роботи на підставі його доповідної записки,
яке оформляється відповідним наказом

(розпорядженням) керівника підприємства
(зразки 7, 8).

Зразок 7.

Зразок 8.

Після видання наказу про продовження
відрядження добові та документально підтверджені витрати (наприклад, на проживання, на проїзд тощо) відшкодовуються працівнику на загальних підставах.
У разі продовження відрядження його
загальна тривалість не повинна перевищувати максимальних строків відряджання,
установлених Положенням про службові
відрядження. Виключення — тимчасова непрацездатність. У такому разі дні тимчасової непрацездатності до строку відрядження
не включаються.
Скасування відрядження
Іноді виникають ситуації, коли з об’єктивних причин відрядження потрібно скасувати або перенести його на іншу дату. Серед найпоширеніших приводів для скасування відрядження: хвороба працівника,
сімейні обставини, що не дають можливості
направитися у відрядження, перенесення
або відміна зустрічі тощо.
Оптимальним варіантом для небюджетних підприємств є врегулювання цього моменту у Положенні про службові відрядження працівників підприємства. Наприклад, можна зафіксувати у ньому таку нор59

му: якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав, то він повинен протягом
трьох банківських днів з дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до
каси підприємства зазначені кошти.
Якщо для відрядження вже було оформлено пакет документів (наказ, службове завдання тощо), видавався аванс та купувалися квитки для поїздки, то для скасування
запланованої події:
1.
На ім’я керівника підприємства готується службова (доповідна) записка, в якій фіксуються причини скасування відрядження. Її підготувати
може як сам працівник, який направився у відрядження, так і керівник
відповідного структурного підрозділу (зразок 9).
2.
оформлюється наказ (розпорядження) про скасування відрядження. В
ньому зазначається: посада, прізвище та ініціали працівника, причини
скасування та строк, протягом якого
він поверне отриманий аванс на відрядження. З його текстом обов’язково ознайомлюють працівника, який
направлявся у відрядження (зразок
10).
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3.

До журналу реєстрації наказів про
відрядження вноситься запис про
анулювання поїздки працівника

(якщо такий журнал ведеться на
підприємстві).

Зразок 9.

Зразок 10.

Зауважимо, що Податковим кодексом не
встановлено строків здавання готівки в разі
скасування відрядження. У цьому питанні
бюджетні підприємства мають дотримуватися строків повернення авансу, установлених Інструкцією № 59 (розділ ІІ п. 11 та розділ ІІІ п. 18), а госпрозрахункові підприємства — Положенням про службові відрядження працівників. Якщо строки повернення
порушено, то така сума включається до оподатковуваного доходу працівника та є об’єктом оподаткування ПДФО і військовим збором на загальних підставах.
У разі скасування закордонного відрядження працівник має повернути невитрачені кошти у валюті видачі авансу.
Використана література
1. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ.
2. Наказ № 260 — наказ ДПАУ від 28.07.97

р. № 260 «Про затвердження форми посвідчення про відрядження».
3. Наказ № 738 — наказ Мінфіну від
21.06.2011 р. № 738 «Про визнання таким,
що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 28.07.97 р.
№ 260».
4. Наказ № 841 — наказ Мінфіну від
28.09.2015 р. № 841 «Про затвердження форми звіту про використання коштів, виданих
на відрядження або під звіт, та порядку його складання».
5. Інструкція № 59 — Інструкція про службові відрядження в межах України та за
кордон, затверджена наказом Мінфіну від
13.03.98 р. № 59.
Положення № 148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою
Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.

Автор: Ольга Шара, бухгалтер-эксперт
За матеріалами інтернет-ресурсу buhgalter911.com
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Заборонено розміщувати рекламу
на об’єктах всесвітньої культурної спадщини
Прийнято закон про збереження пам’яток всесвітної спадщини
Визначено статус та врегульовано механізми охорони об'єктів всесвітньої культурної
спадщини. Відповідний Закон «Про внесення змін до Закону «Про охорону культурної
спадщини» (щодо збереження пам'яток культурної спадщини, внесених до Списку
всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
(ЮНЕСКО) (доопрацьований законопроект
№ 1553) ВР прийняла на засіданні 19 червня.
Так об'єкт всесвітньої спадщини має
правовий статус пам'ятки національного
значення й охороняється за допомогою всіх
механізмів, передбачених цим Законом. Водночас, існують певні особливості охорони
об'єктів всесвітньої спадщини, що випливають з Конвенції про охорону всесвітньої культурної спадщини і природної спадщини.
До другого читання було подано 103 пропозиції, з них 87 було враховано повністю
або частково, 16 — відхилено. Більшість пропозицій і поправок враховано в редакції
профільного комітету. Деякі положення
оформлено у вигляді окремого розділу
«Особливості охорони об'єктів всесвітньої
спадщини».
Крім того, врегульовано порядок погодження будівництва. Зокрема, про наміри
почати в межах пам'яток всесвітньої спадщини нове будівництво орган управління
пам'яткою повідомляє в Комітет всесвітньої

спадщини. Рекомендації Комітету враховуються при прийнятті рішень про можливість проведення таких робіт.
Законом заборонено будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що
створює загрозу об'єкту культурної спадщини, видатній універсальній цінності об'єкта всесвітньої спадщини або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини.
Також встановлено обов'язок центральних органів виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини подавати щорічний звіт Кабміну та Комітету всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО про стан збереження
об'єктів всесвітньої спадщини, виконання
Конвенції та рішень Комітету всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО.
Крім того, заборонено розміщення реклами на об'єктах всесвітньої спадщини.
Таке розміщення реклами в буферних зонах
об'єктів всесвітньої спадщини здійснюється
на підставі дозволу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини. Цей орган визначить вимоги щодо розміщення такої реклами.
Нагадаємо, що ВР прийняла відповідний законопроект № 1553 за основу 29 березня 2016 року.
Підготовлено на основі матеріалів ресурсу
«ЛІГА: ЗАКОН»

ОФІЦІЙНО/ Судова практика

Судова практика
Перше рішення Верховного суду стосовно статусу неприбутковості
кредитної спілки
Звертаємо увагу на Постанову Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду від 5 червня 2018 р.,
справа № 820/3467/17, адміністративне
61

провадження № К/9901/29231/18. У цьому
рішенні Верховного суду зазначено: «…
Колегія суддів Касаційного адміністративного
суду погоджується з висновком суду апеляційної
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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інстанції, оскільки відповідно до статті 1 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна
спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом. Водночас, відповідно до розділу V цього Закону надання кредитною спілкою фінансових послуг передбачає отримання доходів, які розподіляються між членами
кредитної спілки.
В той же час, відповідно до підпункту
133.4.2. статті 133 Податкового Кодексу України доходи (прибутки) неприбуткової організації
використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання такої неприбуткової
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених її установчими
документами.
Тому, кредитна спілка не є неприбутковою
організацією в розумінні підпунктів 133.4.1,
133.4.6 статті 133 Податкового Кодексу Украї-

ни, що унеможливлює включення Спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій…».
Нагадаємо, що відповідно до ч.5 ст.242
КАС України при виборі та застосуванні
норми права до спірних правовідносин суд
враховує висновки щодо застосування норм
права, викладені в постановах Верховного
Суду.
Отже, суди першої й апеляційної інстанції ухвалюють рішення стосовно статусу неприбутковості кредитних спілок з врахуванням висновків щодо застосування норм права, викладених у постанові Верховного Суду
від 5 червня 2018 р., справа №820/3467/17.
Разом з тим, протягом червня цього року до
розгляду у Верховному суді призначено ще
низку справ стосовно статусу неприбутковості кредитних спілок.

Продаж майна банкрота, яке є предметом забезпечення,
здійснюється тільки за згодою кредитора або суду
Верховний суд нагадав про те, які порушення ліквідатора призводять до його усунення.
8 травня Верховний суд повідомив про
свої висновки в спорі, пов'язаному з банкрутством, які варто врахувати всім учасникам таких процедур, в першу чергу ліквідаторам і кредиторам. Це провадження стосується банкрутства фізособи-підприємця вже
на стадії ліквідації бізнесу. Господарським
судом в діях арбітражного керуючого були
виявлені порушення, які полягають, зокрема, в неотриманні ліквідатором від кредитора згоди на продаж заставного майна боржника і допущенні кількох процедурних
огріхів. Суд визнав такі порушення достатньою підставою для того, щоб усунути ліквідатора і призначити нового. Однак, відсторонений вирішив оскаржити таке рішення. Апеляційний суд скаргу відхилив, і провадження з ініціативи арбітражного керуючого дійшло до Верховного суду.
Під час оцінки дій ліквідатора Верховний
суд зробив два ключових висновки, які необхідно враховувати для уникнення повторення зроблених в даній процедурі банк«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

рутства помилок.
По-перше, ліквідатор до продажу майна
банкрута, що є предметом забезпечення,
повинен спочатку звернутися до кредитора,
вимоги якого забезпечені таким майном,
для отримання згоди на його реалізацію.
Тільки в разі відсутності такої згоди ліквідатор має право звернутися до господарського
суду для отримання згоди на реалізацію. По
-друге, в будь-якому випадку узгодження
початкової вартості заставного майна та інших умов його продажу (із заставним кредитором або судом) має передувати реалізації майна боржника. Таким чином, неотримання ліквідатором згоди на продаж майна
банкрута, що є предметом забезпечення, а
також порушення при укладенні договору
на організацію та проведення відкритих торгів, є достатньою підставою для висновку
про неналежне виконання ліквідатором своїх обов'язків. Такий висновок зроблено в постанові Верховного суду від 07.03.2018 р. в
спорі № 24/5005/10848/2012. Підсумок
справи — відсторонення арбітражного керуючого визнано справедливим.
За матеріалами «ЛІГА: ЗАКОН»
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Систему виконання судових рішень планують реформувати
У Мінюсті вважають, що це допоможе
підвищити рівень довіри до виконавчої служби. 8 травня на сайті Мінюсту з'явилася
інформація про реформу системи виконання судових рішень. Заступник міністра юстиції Світлана Глущенко виділила основні
напрями, в напрямку яких ведеться робота.
Зокрема, для впровадження змін був розроблений паспорт реформ, який містить
три пріоритети. По-перше, буде створена
така мотиваційна система, яка дозволить
врегулювати спір без звернення в органи
ДВС. З цією метою планується залучення
приватних виконавців, експертів-медіа-

торів, створення альтернативних механізмів
та інститутів. По-друге, для того, щоб виконавчі дії були своєчасними, кваліфікованими і якісними, планується максимально автоматизувати процеси і зменшити навантаження на держвиконавців, забравши не властиві їм функції. По-третє, для того, щоб
органи ДВС стали суспільно орієнтованими, в міністерстві хочуть впровадити широкий спектр онлайн-послуг, що надаються за
допомогою мобільних і автоматизованих
додатків. Крім того, у рамках реформи заплановано відкриття спеціалізованих сервісних центрів. За матеріалами «ЛІГА: ЗАКОН»

Верховний Суд у постанові від 30 травня
2018 р. у справі № 521/12726/16-ц (касаційне провадження № 61-16144св18) за позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором не погодився з висновком апеляційного суду та направив йому
справу на новий розгляд.
На підставі положень статей 5, 6 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ч. 15 ст. 14
Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей» Верховний Суд дійшов висновку про
те, що військовослужбовцям з початку і до
закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду не нараховуються

штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у
тому числі банками та фізичними особами,
а також проценти за користування кредитом.
При цьому згідно із Законом України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливим періодом є функціонування національної економіки, органів
державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових форм уван ь ,
с ил
ц и ві л ь но го
з ах ис ту
підприємств, установ і організацій, а також
виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім
цільової) або доведення його до виконавців
стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в
окремих її місцевостях та охоплює час
мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
В Україні особливий період розпочався
18 березня 2014 року і триває по теперішній
час. З текстом постанови Верховного Суду
від 30 травня 2018 року у справі
№ 521/12726/16-ц (касаційне провадження
№ 61-16144св18) можна ознайомитись за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/74536680.
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Голова правління КС «Єднання через Природний Закон» — у черговому
випуску передачі «Зустріч для Вас»
3 травня
Микола Трифонов, голова правління
кредитної спілки «Єднання через Природний Закон» у черговому випуску передачі

«Зустріч для Вас» розповідає про стосунки
між людьми. Послухати про досвід пана
Миколи в цьому питанні можна тут.

Кредитна спілка «Кредит-Союз» провела загальні збори
3 травня
Під час чергових загальних зборів кредитної спілки «Кредит-Союз» розглянули результати діяльності КС за 2017 рік, заслухані
та затверджені звіти Спостережної ради,
Кредитного комітету, Ревізійної комісіїї,
Правління та фінансовий звіт. Ухвалено рішення встановити обов’язковість внесення

кожним членом кредитної спілки цільового
внеску в додатковий капітал — обов’язкового зворотного внеску цільового призначення, що формує додатковий капітал, з періодичністю один раз з 03.05.2018 р. до наступних загальних зборів у сумі 5,00 грн, цільове
призначення — збільшення капіталу кредитної спілки.

Кредитні спілки-члени ВАКС взяли участь
у семінарі щодо виявлення й запобігання корупції
4 травня
У Львові кредитні спілки-члени ВАКС
(ЦКС «Анісія», КС «Вигода», «Галичина»,
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

«Самопоміч» (м. Броди)) взяли участь у черговому семінарі на тему «Виявлення корупційних доходів», організованому Антикору64
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пційна ініціатива ЄС, за підтримки Європейського Союзу. Серед доповідачів були
представники Національного банку, Національного антикорупційного Бюро, Державної служби фінансового моніторингу України, Центру Протидії Корупції, Transparency
International Ukraine, Академії фінансового
моніторингу.
Під час навчального заходу обговорювали підходи й інструменти для аналізу учасників фінансових операцій, виявлення ризиків під час проведення моніторингу, до-

тримання вимог законодавства, типологію
легалізації доходів, національну оцінку ризиків, напрями та шляхи взаємодії між фінансовими установами та державними органами, а також питання перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу.
Нагадаємо, що семінари по боротьбі з
корупцією проходить в усіх регіонах України. Цьогоріч такі заходи вже відбулися в
Харкові та Дніпрі.

Кредитна спілка «Самопоміч» (м. Заліщики)
провела загальні збори
5 травня
Під час загальних зборів членів кредитної спілки підсумували результати діяльності в 2017 році.
Відповідно до положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок
та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженнями Держфінпослуг від 16.01.2004р. № 7, кредитна спілка дотримується всіх нормативів.
Капітал кредитної спілки складається майже повністю
з резервного капіталу, що в структурі капіталу становить
99,9 %. На кінець року розмір резервного капіталу склав
30,5 % від активів, зважених за ступенем ризику. Рівень платоспроможності на кінець року — 42,3 %.
Протягом 2017 року спілка ефективно управляла ризиками та ліквідністю. Успішно працюють 5 філій кредитної спілки та 14 працівників, які щоденно забезпечують оперативне
обслуговування членів кредитної спілки.
Середній кредит члена кредитної спілки — 5 527 грн.
Середній вклад члена кредитної спілки — 36 199 грн. Кредитна спілка є членом об’єднання кредитних спілок
«Програми захисту вкладів», Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Української об’єднаної кредитної спілки, Тернопільської обласної асоціації кредитних спілок. Кредитна спілка є учасником робочої групи Проекту «Кредитування сільськогосподарських виробників» (КЕП), який виконується в Україні Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU). Після закінчення зборів відбулася зустріч осередку Сестринської
спільноти Глобальної мережі жіночого лідерства Всесвітньої ради кредитних спілок
(WOCCU) в Україні.

Осередок Сестринської
спільноти Глобальної мережі
жіночого лідерства WOCCU
в Україні зустрівся з працівниками кредитних спілок
65

5 травня
Керівник осередку Сестринської спільноти Глобальної мережі жіночого лідерства Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU) в Україні Зоряна
Розлуцька (голова правління кредитноі спілки
«Самопоміч», м. Заліщики, Тернопільська обл.) та
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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учасник осередку Сестринської спільноти
Глобальної мережі жіночого лідерства Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU) в
Україні Павло Тимочко (голова правління
кредитноі спілки «Скриня» м. Заставна, Чернівецька обл.) провели зустріч із працівниками кредитних спілок та ознайомили їх з
Глобальною мережею жіночого лідерства
Всесвітньої
ради
кредитних
спілок
(WOCCU).
Також обговорювали проблемні питання
в сфері кредитних спілок, обмінювалися
знаннями та ідеями про розширення Сестринської спільноти Глобальної мережі жіночого лідерства Всесвітньої ради кредитних
спілок (WOCCU) в Україні, залучення молоді до кредитних спілок, підвищення обізнаності по фінансовій грамотності.

Нагадаємо, Всесвітня рада створила Глобальну мережу жіночого лідерства в 2009 році. Наразі це — єдина міжнародна платформа, що опікується проблемами гендерної нерівності на керівних посадах і підтримує жінок. З моменту заснування учасницями Мережі стали понад 1 200
жінок із більш ніж 78 країн. Сестринські спільноти є локальними осередками Глобальної мережі жіночого лідерства, які втілюють місію Мережі на місцях. Завдяки обміну найкращими
практичними навичками, спільним «лідерським
подорожам», інформуванню та навчанню жінки
підтримують одна одну, щоб розвивати лідерський потенціал і професійні навички, необхідні
для їхнього прогресу.
В Україні осередок Сестринської спільноти
Глобальної мережі жіночого лідерства Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU) було
створено 9 березня 2018 р.

Кредитна спілка «Бойківщина» взяла участь у міжнародному фестивалі
виноградарів-виноробів «Угочанська лоза-2018»
5—6 травня
У м. Виноградів на Закарпатті проходив
міжнародний фестиваль виноградаріввиноробів «Угочанська лоза-2018».
Гості фестивалю мали можливість скуштувати смачного вина, різноманітних видів
сиру, меду, познайомитись з творчістю місцевих мистецьких колективів. Участь у заході взяло багато поважних гостей як з України, так і закордонних делегацій.
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Працівники Виноградівського відділення
Кредитної спілки «Бойківщина» поєднали
відпочинок з улюбленою роботою і також
взяли участь у фестивалі. Вони ознайомлювали всіх бажаючих з історією та діяльністю
спілки, розповсюджували рекламні матеріали про види та умови надання послуг у нашій кредитівці.
Користь та хороший настрій від свята
отримали усі присутні.
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Кредитна спілка «Вигода» провела загальні збори

12 травня

Під час загальних зборів у кредитній спілці «Вигода» (м. Стрий)

КС «Профспілкова скарбниця» провела загальні збори
15 травня

Під час загальних зборів у кредитній спілці «Профспілкова скарбниця» (м. Київ)
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Як кредитні спілки святкували Всесвітній день вишиванки
17 травня
Кредитні спілки-члени ВАКС відзначали Всесвітній день вишиванки. Український вишитий одяг — це щось особливо гарне! Дякуємо всім кредитним спілкам, які взяли участь
в акції та надіслали фото! У єднанні — наша сила!
КС «Альтернатива»

КС «Єднання через Природний Закон»

КС «Корюківська»

КС «Бойківщина»
КС «Кредит-Союз»
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КС «Мілове Кредит»
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Діяльність кредитних спілок
КС «Профспілкова скарбниця»

КС «Самопоміч» (м. Заліщики)

КС «Скарбниця»
КС «Вигода»

КС «Відродження»
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КС «Станіславська»

КС «ППФКС»

ЦКС «Анісія»
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КС «Добробут» провела загальні збори та відзначила День вишиванки
17 травня
У кредитній спілці «Добробут» (м. Шпола) відбулися одразу дві події: загальні збори та
Всесвітній день вишиванки.

ХОКС «Слобожанська»
взяла участь
в обговоренні розвитку
сільськогосподарської
кооперації в Україні
17 травня
Представники Харківької обласної кредитної спілки «Слобожанська» взяли участь у круглому столі на тему: «Сільськогосподарська кооперація в Україні: проблеми розвитку, організація обліку та оподаткування».
Захід організувала кафедра обліку та аудиту Харківського національно технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

ЦКС «Анісія» провела загальні збори та відзначила
Всесвітній день вишиванки
17 травня
У Церковній кредитній спілці «Анісія» (м. Львів) відбулися загальні збори. Також працівники та члени кредитної спілки відзначили Всесвітній день вишиванки.
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18 травня

71

У КС «Скарбниця»
відбулися загальні збори
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КС «Бойківщина» провела загальні збори
20 травня
У Дрогобицькому районному Народному домі відбулись чергові Загальні збори
членів Кредитної спілки «Бойківщина». На
цих зборах було заслухано та затверджено
звіти органів управління, аудиторський висновок і річний фінансовий звіт про діяльність спілки в 2017 році, розглянуто інші
питання згідно з порядком денним. Усі присутні мали можливість ознайомитись з результатами роботи спілки в протягом останнього року, планами на майбутнє й отримати відповіді на свої питання.
Враховуючи те, що минулого року кредитній спілці «Бойківщина» виповнилось 20
років, багато членів спілки, які брали актив-
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ну участь у заснуванні та її розвитку, були
нагородженні відзнаками спілки, зокрема
орденами «Бойківський хрест» I, II та III ступенів, Почесними грамотами Кредитної спілки «Бойківщина», Подяками та подарунками. Закінчились Загальні збори концертом,
організованим Відділом культури Дрогобицької РДА, та цікавим спілкуванням членів
спілки в тісному колі однодумців. Усі присутні отримали задоволення від участі в
проведенні зборів і черговий раз переконались в тому, що Кредитна спілка «Бойківщина» є успішною фінансовою організацією та служить яскравим прикладом найкращих традицій української кредитної кооперації.
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КС «Корюківська» провела загальні збори
21 травня
Кредитна спілка «Корюківська» провела чергові загальні збори, під час яких був затверджений у новій редакції Статут, Порядок розподілу доходу та Положення про органи управління.

Кредитна спілка
«Актив»
відзначила
Всесвітній день
захисту дітей
1 червня
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Монастирищенська філія КС «Кредит-Союз»
спонукала дітлахів до творчості
1 червня
У День захисту дітей Монастирищенська філія КС «Кредит-Союз» виступила спонсором
дитячого конкурсу малюнку на цетральній площі міста.
Малеча позмагалася талантами й отримала подарунки від кредитної спілки.

КС «Вигода» відзначила Всесвітній день молока
та Міжнародний день захисту дітей
1 червня
КС «Вигода» (м. Стрий) усіх, хто завітав до спілки, напоїла молоком. У такий спосіб
«Вигода» відзначила Всевсітній день молока.
Також у цей день КС «Вигода» провела низку заходів для дітлахів — з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
«Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей — прекрасне свято
радості та одвічної надії. Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань.
Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край.
У малечі не повинно бути нещасливого дитинства, і за це маємо відповідати ми, дорослі, тому
турбота про дітей, захист їхніх прав повинен стати одним з найголовніших наших обов'язків», —
зазначає КС «Вигода».
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ЦКС «Анісія» влаштувала дитяче свято
на Львівщині — до Міжнародного дня захисту дітей
1 червня
Львівщина традиційно відзначала
Міжнародний день захисту дітей — International Day for Protection of Children.
Церковна кредитна спілка «Анісія» долучилася до місцевих заходів та ініціювала
власні.
У місті Турка відбулось багато спортивних змагань, квестів, флешмобів і пройшов святковий концерт. Діти демонстрували свої вміння в малюванні, декламуванні віршів, виконанні пісень і танців.
Гостями цих заходів були представники районної та міської ради, відділу освіти, активісти громадських організацій і
політичних партій.
І вже за традицїєю до свята долучились
працівники Відділення № 7 (м. Турка)
ЦКС «Ансія». Цього року вони стали спонсорами юних спортсменів. Усі команди,
які брали участь у нелегкій боротьбі,
отримали цінні призи — спортивний інвентар (футбольні м'ячі, шахи та шашки,
тенісні ракетки) і канцелярські товари.
Найспритнішою виявилась команда Завадівського НВК.
«Також був проведений квест по Турківських установах. І до кредитної спілки завітали учні Турківського НВК № 1, яких працівники нашого відділення пригостили солодощами.
Приємно було дивитись у щасливі дитячі
очі, спостерігати за дітьми, які раділи від
чудово та змістовно проведеного часу», —
75
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зазначають працівники відділення спілки.
Працівники Відділення № 10 (м. Жовква) ЦКС
«Анісія» для юних жовківчан в приміщенні
відділення влаштували День відкритих дверей, під час якого провели цікаві заняття з фінансової грамотності, ознайомили з історією
кредитної спілки. Усі присутні одержали солодкі подарунки від ЦКС «Анісії».
День захисту дітей у Червонограді розпочався
традиційним маршем-ходотоном неповносправних дітей від навчально-реабілітаційного центру «Світанок» та всіх бажаючих мешканців міста. Цього дня було організовано багато розважальних заходів: малюнок на асфальті, розваги, вікторин. Також діти безкоштовно відвідали атракціони в парку культури та концерт за участі вихованців дошкільних закладів міста.
Наймасштабнішою подією цього дня стала ярмарка професій «Че-Чі-Ленд» за підтримки відділу внутрішньої та інформаційної політики ЧМР, «Ехо Червонограда», учнівського
самоврядування, молодіжного ХАБу «Космодром» та Будинку дитячої творчості.
Ярмарка професій тут відбувається уже вдруге. Знайомити дітей з особливостями кожної професії мали змогу справжні фахівці своєї справи — поліцейські, пожежники, будівельники, лікарі, фармацевти, психологи тощо. Головна мета проекту — продемонструвати
дітям можливості дорослого світу, щоб кожен мав змогу обрати в майбутньому не просто
професію, а улюблену справу.
Працівники Відділення № 6 (м. Червоноград) ЦКС «Анісія» долучились до святкувань
та організували дітям квест з фінансової грамотності. Під час квесту діти дізнавалися про
історію кредитних спілок, знайомилися з поняттями «кредити» і «депозити», визначали
вартість продуктів, що входять до споживчого кошика, а також виконували безліч цікавих
задач на фінансову тематику. Всі учасники квесту отримали подарунки, а ще й покаталися
на веломобілях.
«Бути фінансово грамотним — сьогодні вимога часу й одна з найважливіших підвалин для досягнення успіху як в кар’єрі, так і в особистому житті. Саме тому так важливо популяризувати фінансову освіту серед молоді та заохочувати школярів до вивчення фінансових азів», — переконані
працівники ЦКС «Анісія».
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Експерт Проекту КЕП відвідала українські кредитні спілки

Експерт КЕП у КС «Корюківська»
спілкується з позичальником

4—8 червня
Пані Міра Несс, експерт Проекту КЕП, президент Федеральної кредитної спілки Університету Нью-Йорка (NYU Federal Credit Union), під час свого візиту до України провела низку зустрічей і презентувала зразки кредитних продуктів для розширення кредитування та
його маркетингу з урахуванням ґендерної специфіки, а також методику фінансової освіти.
Пані Несс зустрілась із керівництвом обох асоціацій кредитних спілок (ВАКС і НАKСУ),
провела телефонне обговорення актуальної тематики з головою правління кредитної спілки «Косівська». Експерт відвідала кредитну спілку «Корюківська», «СуперКредит»,
«Профспілкова скарбниця». Завдяки цьому кредитним спілкам були надані практичні поради щодо маркетингу і просування нових кредитних продуктів, а також стосовно пожвавлення діяльності з підвищення фінансової грамотності, особливо серед жінокагровиробників.

У Дрогобичі відбувся Drohobych Flower Fest-2018.
КС «Бойківщина» підтримала захід
«Основна мета доброчинного фестивалю квітів Drohobych
Flower Fest-2018 досягнута! Нам з вами вдалося зібрати 310
тисяч 427 гривень. А це в свою чергу значить, що вже сьогодні ми замовлятимемо апарат підтримки життєдіяльності
пацієнта в дитячу реанімацію Дрогобицької міської лікарні.
Наш доброчинний фестиваль є ще одним підтвердженням
того, що краса врятує світ, якщо вона від душі», — говорить представник громадської організації «Україна — це
ти».
Фестиваль проходив у м. Дрогобич 9—10 червня. КС
«Бойківщина» підтримала захід. Під час фестивалю відвідувачі не тільки милувалися квітковими інсталяціями,
а й могли взяти участь у майстер-класах з флористики
та малювання. Родзинкою свята стала презентація гербу
Дрогобича: раніше він виглядав як дев’ять бочок солі
(адже тут виготовляють сіль), а тепер це буде дев’ять бочок з квітами. Кореспондент телеканалу ZiK каже, що
подивитися на красу завітало чимало мешканців міста й
сусідніх селищ. Деталі — в репортажі ›››
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Квіткові композиції учасників фестивалю

Філії КС «Кредит-Союз» звітували про свою роботу
23 червня
У м. Тальне кредитна спілка «Кредит-Союз» провела семінар «Звіт філій за 5 місяців 2018».
Під час цього заходу філії спілки звітували про свою роботу й аналізували результат, окреслювали перспективи та напрямки подальшої діяльності.
Дружній колектив спілки відвідав музей міста Тальне, палац Шувалова та музей Трипільської культури в с. Легедзине Тальнівського району, де приєднався до свята Івана Купала.
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